
كتب مادة الشعر 

الشعر في العصر الجاهلي 811.1

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب 

4اجلندي درويشاحلطيئة البدوي احملرتف811.1/01

5اجلندي سليمالنابغة الذبياين811.1/02

811.1/03
شعر احلرب يف اجلاهلية عند األوس و 

اخلزرج
6أخلضراوي حممد العيد

6الدسوقي عمرالنابغة الذبياين ط811.1/044

3احلويف امحد حممدالغزل يف العصر اجلاهلي ط811.1/053

1الشنتمري األعلم "شارح"ديوان طرقة بن العيد811.1/06

3ابن القيس ميمونديوان االعشى الكبري ط811.1/073

26بن حممد عليخمتارات من الشعر اجلاهلي ط811.1/082

1ناصر الدين األسدديوان قيس بن اخلطيم811.1/09

2الشنتمري األعلمديوان امرئ ألقيس بن حجر الكندي811.1/10

1البجاوي علي حممدخمتارات شعراء العرب البن الشجري811.1/11

22أبو اخلري حممودالشعر يف بالط احلرية811.1/12

5التوخيي حممداملختار يف األدب اجلاهلي  ط811.1/131

811.1/14
شرح املعلقات العشر و أخبار شعرائها 

ط5
9الشنقيطي امحد

1شاكر علي ذو الفقارديوان تابط شرا و أخباره811.1/15

3دار االندلسديوان اخلنساء ط811.1/169

12الزر وينشرح املعلقات السبع ط811.1/175

811.1/18
املهلهل منتخبات شعرية مع نبذة يف 

حرب البسوس ط6
5البستاين فؤاد افرام



811.1/19
الشعر اجلاهلي – نشأته-فنونه 

–صيفاته
1البستاين فؤاد افرام

811.1/20
شرح املعلقات السبع "تبسيط للشروح 

القدمية "
5العطار سليمان

12 ديوان زهري بن ايب سلمى811.1/21

14البستاين كرمديوان النابغة الذبياين811.1/22

12ديوان زهري بن ايب سلمى811.1/23

12حامت بن احلشرجديوان حامت الطائي811.1/24

6ابن حجر امرئ القيسديوان امرئ القيس811.1/25

12الزوزين شرح املعلقات السبع811.1/26

11العبسي عنرتةديوان عنرتة811.1/27

11طرفة بن العبدديوان طرفة بن العبد811.1/28

9عبد الساترعباسديوان النابغة الذبياين811.1/29

3فرحات يوسف شكريديوان الصعاليك811.1/30

2فرحات يوسف شكريديوان املروءة811.1/31

811.1/32
إشعار الشعراء  الستة اجلاهلني خمتارات 

يف الشعر اجلاهلي

األعلم الشنتمري/يوسف 

بن سليمان
5

1الشنقيطي امحد امنيشرح املعلقات العشر و أخبار شعرائها811.1/33

10عطوي فوزيديوان االعشى811.1/34

2الرتيزي حيي عليشرح القصائد العشر811.1/35

2مسيحة مفيدشرح املعلقات السبع811.1/36

3حممد امساءديوان عروة يف الورد امري الصعاليك811.1/37

3قيادة فخر الدينديوان سالمة بن جندل811.1/38

811.1/39
احلي قصائد الغزل – العصر اجلاهلي 

-
1اهلوا ري صالح

1الشنقيطي امحد األمنياملعلقات العشر و أخبار شعرائها811.1/40



811.1/41
شرح املعلقات السبع و املعلقات 

املكملة للعشر عند اخلطيب الرتيزي

الزوزين أبو عبد احلسني بن 

امحد
3

4احلويف عبد السالمشرح القصائد العشر لإلمام التربيزي811.1/42

2عبد الصمد واضحديوان السموال811.1/43

3آل ياسني حممد حسنديوان أيب طالب عبد املطلب811.1/44

4د- جندي عليعيون الشعر العريب القدمي811.1/45

5ذبيان اسعداحلطيئة "اوس بن جرول العبسي811.1/46

3اسعد حممد عليشرح ديوان املهلهل811.1/47

811.1/48
زهري بن أيب سلمى شاعر احلق و اخلري 

و اجلمال
3سعد إمساعيل شليب

811.1/49
مقدمة القصيدة العربية يف العصر 

اجلاهلي
3د- حسني عطوان

3مصطفى عبد الشايفديوان امرئ ألقيس811.1/50

2مصطفى عبد الشايفديوان امرئ ألقيس ط811.1/515

5حممد علي بيضونشرح ديوان عنرتة ط 811.1/523

5د- مفيد حممد قميحةديوان احلطيئة ط 811.1/533

4عباس عبد الساترديوان النابغة الذبياين ط 811.1/5401

5علي فاعورديوان زهري بن أيب سلمى ط 811.1/553

811.1/56
من جتارب الشعر و الشعراء يف اجلاهلية 

و االسالم
3كامل شعفان

3يوسف عيدديوان حسان بن ثابت االنصاري811.1/57

3امحد سويلمعنرتة بن شداد الفارس االسود811.1/58

2مصطفى الفارباقات من الشعر العريب القدمي811.1/59

811.1/60
ديوان اخلرنق بنت بدر بن هفان اخت 

طرفة بن العبده
3ايب عمر بن العال

5خليل حسن حممداخلوف يف الشعر العريب قبل االسالم811.1/61



811.1/62
شعربشر بن حازم االسدي رؤية تارخيية 

و فنية
6فوزي حممد امني

3عفيف عبد الرمحانالشعر اجلاهلي حصاد قرن811.1/63

811.1/64
موسوعة روائع الشعر العريب، املعلقات 

العشر ط1
4فاطمة حممود اجلبابرة

6واضح الصمدديوان الراعي النمريي ط.811.1/651

7طالل حربديوان تأبط شرا ط811.1/661

7حممد التوجنيديوان لقيط بن يعمر االيادي ط811.1/671

4امحد موسى النويتالصحراء يف الشعر اجلاهلي ط811.1/681

7علي ناشرح ديوان عمر أيب ربيعة811.1/69

5أيب عبد اهللاشرح املعلقات السبع811.1/70

قميعة مفيدشرح املعلقات العشر811.1/71

4اجلوبدي درويشديوان امرئ القيس811.1/72

811.1/73
ديوان حامت الطائي مع السرية واألقوال 

والنوادر ط1
4حممد عبد الرحيم

2انطوان حمسنديوان عروة بن حزام (ط.1)811.1/74

2ضيناوي سعديديوان عروة بن الورد (ط.1)811.1/75

2فرحات شكريديوان السفريين (ط.1)811.1/76

2الفاخوري حناديوان امرئ القيس811.1/77

1سويلم أنورديوان عامر بن طفيل (ط.1)811.1/78

7ابراهيم عباسشرح ديوان عمر بن ايب ربيع (ط.3)811.1/79

1فرحات شكريديوان األعشى811.1/80

811.1/81
ديوان احلارث بن حلزة وعمر بن كلثوم 

(ط.1)
1طراد جميد

5احلسني قصيشعر اجلاهلية وشعرائها (ط.1)811.1/82

2حامد وطاسديوان زهري بن ايب سلمى811.1/83



811.1/84

احلجاج يف الشعر العريب القدمي من 

اجلاهلية اىل القرن الثاين للهجرة: بنيته 

وأساليبه ط1

3دريدي سامية

811.1/85
اخلوف يف الشعر العريب قبل االسالم 

ط1
5جليل حسن حممد

3نوال مصطفى ابراهيمالليل يف الشعر اجلاهلي811.1/86

811.1/87
مرايا االستشراق األملاين والشعر العريب 

القدمي ط1
5موسى ربابعة

811.1/88
املعلقات بني خالف النص وتسلسل 

االبيات ط1
3سلوم داود

811.1/89

شعر الشنفري االزدي أليب فيد مؤيد 

بن عمرو السدوسي (ت 195 ه) 

ط1

4غالب علي ناصر

4الضامن حامت صاحلديوان بكر بن النطاح ط811.1/901

4االسد ناصر الدينديوان شعر احلادرة ط811.1/914

4التوجني حممدديوان االفوه االودي ط811.1/921

4حرب طاللديوان مهلهل بن ربيعة ط811.1/931

4طريفي حممد نبيلديوان الراعي النمريي ط811.1/943

4خليل ابراهيم العطيةديوان عمر بن قميئة ط811.1/953

3حسان فالح اوغليديوان طفيل الغنوي ط811.1/961

4الصمد واضحديوان النابغة اجلعدي ط811.1/971

4ديوان حامت الطائي ط811.1/982

4حممد التوجنيديوان املتلمس الضبعي ط811.1/991

4حممد التوجنيديوان لقيط يعمر اإلبادي ط811.1/1001

4عفيف عبد الرمحانديوان شعر األيام ط811.1/1011

811.1/102
أمرؤ القيس الكندي شاعر العربية 

االول: سرية وخمتارات ط1
4املناصرة عز الدين

4يوسف جنم حممدديوان أوس بن حجر ط811.1/1031

4عوين أمحدمن قضايا الشعر اجلاهلي ط811.1/1041



811.1/105
ديوان عمات الرسول صلى اهللا عليه 

وسلم ط1
4االشقر اسامة مجعة

3محدي منصورنصوص من الشعر اجلاهلي ط811.1/1061

3الشيباين جواد كاظمشعر القرى قبل اإلسالم ط811.1/1071

4بوزاوي حممدالوجيز يف شرح املعلقات العشر811.1/108

1فاعور عليديوان النابغة الذبياين ط811.1/1091

1الرتميدي حممد غازيمطارحات يف اهلجاء الساخر ط811.1/1101

811.1/111
ديوان ليلى األخيلية وتوبة بن احلمري 

ط1
1القوال انطوان

3معدي احلسنيموسوعة الشعر اجلاهلي ط811.1/1121

3الغيث نسيمة راشدالنص الشعري العريب القدمي811.1/113

811.1/114
دراسات يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي 

ط1
3منصور محدي حممود

3حممد جليل حسنقراءات نصية يف الشعر اجلاهلي ط811.1/1151

811.1/116
مجهرة األشعار العرب يف اجلاهلية 

واإلسالم ط1

القريشي أيب زيد حممد بن 

أيب اخلطاب
3

3أبو ريشة عمرقيتار اخللود811.1/117

الشعر في صدر اإلسالم والعصر األموي 811.2

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب 

811.2/01
دور الشعر يف املعركة الدعوة اإلسالمية 

أيام الرسول "ص"
13إبراهيم عبد الرمحان خليل

11اجليوري حييشعر هديه بن اخلشرم اخلذري811.2/02

1درويش حممد الطاهرحسان بن ثابت811.2/03

811.2/04
شعراهلذليني يف العصرين اجلاهلي و 

اإلسالمي
4زكي امحد كمال

1عباس إحسانشعر اخلوارج811.2/05



5القاضي النعمان عبد املنعالشعر الفتوح اإلسالمية يف صدر اإلسالم811.2/06

2الدبناري ابو بكرديوان عامر بن الطفيلي811.2/07

40صيام زكرياشعر جرام العود القصصي811.2/08

2عرفات وليدديوان حسان بن ثابت اجلزء األول811.2/09

2عرفات وليدديوان حسان بن ثابت اجلزء الثاين811.2/10

9دار الصادرديوان اخلنساء811.2/11

12السكري أبو السعيدديوان احلطيئة811.2/12

1اهلادي صالح الدينديوان الشماخ811.2/13

5مهنا عبدديوان حسان بن ثابت811.2/14

5دار الصادرديوان لبيد بن ربيعة العامري811.2/15

5منصور حممد مصطفىأبو ذؤيب اهلذيل – حياته و شعره811.2/16

811.2/17
حسان بن ثابت األنصاري شاعر النبوة 

واالسالم ط1
5عكاوي رحاب

1مهنا عبداديوان حسان بن ثابت ط 811.2/183

5شعالن النبوي عبد الواحداحلياة األدبية يف عصر النبوة و اخلالفة811.2/19

5درنيقة حممد امحدمعجم أعالم شعراء املدح النبوي811.2/20

2مكي حممود علياملدائح النبوية811.2/21

5عبد السالم احلويفشرح ديوان اخلنساء811.2/22

3عبدا املهناديوان حسان بن ثابت ط_811.2/234

3نعيم زرزورديوان االمام علي كرم اهللا وجهه ط_811.2/242

811.2/25
ديوان االمام الشافعي اقواله و حكمه 

و وصاياه
3عبد الرحيم مارديين

2امحد حسني مسيحديوان ابن عريب811.2/26

5طه ناجيديوان االمام علي رضي اهللا عنه811.2/27

811.2/28
ابن خلدون و ديوانه جىن اجلنتني يف 

مدح الفريقني
1العريب دحو



3عاصم ابراهيم الكيايلديوان الربعي811.2/29

5مهدي حممد ناصر الدينشرح ديوان جرير811.2/30

811.2/31
الشعراء يف عصر النبوة و اخلالفة 

الراشدة
5حنازي طيماة و عرفان

5طه ناجيديوان االمام الشافعي811.2/32

3ايب زيد اخلطابمجهرة أشعار العرب العرب811.2/33

4مجال عادل سليمانشعر االحوص األنصاري811.2/34

7الصمد واضحديوان يزيد بن معاوية ط811.2/352

8حممد امني طه نعمانديوان جرير "الد األول811.2/36

5دار املعارفديوان عمر بن أيب ربيعة811.2/37

811.2/38
الشعر و الغناء يف املدينة و مكة لعصر 

بين أمية
2ضيف شوقي

1عطوان حسنيشعر الوليد بن يزيد811.2/39

811.2/40
ديوان علي ابن ايب طالب مع السرية 

واالقوال والنوادر
2عبد الرحيم حممد

3كتاب النقائضنقائض جرير و الفرزدق811.2/41

3كتاب النقائضنقائض جرير و الفرزدق811.2/42

3كتاب النقائضنقائض جرير و الفرزدق811.2/43

29السلطي عبد احلفيظديوان العجاج ج811.2/441

29السلطي عبد احلفيظديوان العجاج ج.811.2/452

4الفرزدقديوان الفرزدق الد األول811.2/46

4الفرزدقديوان الفرزدق الد الثاين811.2/47

4احلاوي إيلياشرح ديوان جرير811.2/48

29السلطي عبد احلفيظديوان العجاج811.2/49

5البستاين فؤاد افرامالفرزدق أهاجي و مفاخر و مقطعات811.2/50

4البستاين فؤاد افراماألخطل _ مخريات و أوصاف شىت811.2/51



1عباس إحسانديوان شعر اخلوارج811.2/52

3دار القلمديوان عمر بن ربيعة811.2/53

13دار بريوتديوان جرير811.2/54

12دار الصادرديوان مجيل بثينة811.2/55

1يعقوب اميلديوان  ايب دالمة811.2/56

811.2/57
ديوان عدي بن الر قاع ألعاملي شاعر 

أهل الشام
3نور الدين حسن

5عبد الغين يسريديوان قيس بن امللوح811.2/58

5ناصر الدين مهديديوان مجيل بثينة811.2/59

3مسيح امحد حسنديوان ذي الرمة811.2/60

3اهلوا ري صاحلديوان بشار بن برد اجلزء األول811.2/61

3اهلوا ري صاحلديوان بشار بن برد اجلزء الثاين811.2/62

3اهلوا ري صاحلديوان بشار بن برد اجلزء الثالث811.2/63

3اهلوا ري صاحلديوان بشار بن برد اجلزء الرابع811.2/64

5فرحات يوسف شطريديوان عمر بن أيب ربيعة811.2/65

2عبد يوسفديوان جرير811.2/66

5الصمد الواضحديوان ليلى االحفلية811.2/67

3عكاري سوزانشرح ديوان األخطل811.2/68

8خليف مي يوسفأبعاد االلتزام يف القصيدة األموية811.2/69

811.2/70
احلوارات التنويرية _قراءة يف شعر الفرق 

اإلسالمية عصر بين أمية
4امحد حممد عوين

811.2/71
الشعر االجتماعي يف بالد الشام  يف 

القرن الرابع
5حنان حممد احلريران

811.2/72
الشعر و الشعراء يف بالد الشام يف 

العصر بين أمية
6حسني عطوان

5محدو طماسديوان جرير811.2/73

811.2/74
جتليات الطبيعة و احليوان يف الشعر 

االموي ط1
3ثناء انيس الوجود

3لطفي عبد البديعالشعر و اللغة811.2/75



5يوسف الشيخ حممدديوان البحرتي811.2/76

5حممد عبد الرحيمديوان االمام الشافعي811.2/77

811.2/78

التوثيق التارخيي لألمري الشاغر و 

الفارس العريب الشيخ منر بن 

عدوان:نسبه و حياته و شعره ط2

3هاين الكاير العدوان

7طراد جميدديوان األخطل811.2/79

1الصمد واضحديوان ذي الرمة م1 ط811.2/801

1الصمد واضحديوان ذي الرمة م2 ط811.2/811

811.2/82
ديوان شرح نقائض جرير و الفرزدق 

ط1
2التوجني حممد

811.2/83
أمجل قصائد جرير و الفرزدق 

:نقائضهما،حياما و أشعارمها ط1
9نادر امتياز

811.2/84
صورة املرأة يف شعر األخضل و جرير و 

الفرزدق:العصر األموي
10البعاج مزاحم علي عشيش

7عطوان حسنيديوان الوليد بن يزيد ط811.2/851

1طراد جميدديوان متيم بن أيب مقبل ط811.2/861

811.2/87
أبو العالء املعري من التمرد إىل 

العجمية ط1
7الربيكي عبيد

811.2/88
ديوان الشافعي اليب عبد اهللا بن إدريس 

الشافعي
5مجعة حممد عفيف الزعيب

811.2/89
ديوان األمام علي بن أيب طالب رضي 

اهللا عنه ط1
4أمحد األمريي عبد احلميد

811.2/90
محزة بن بيض احلنفي:حياته و شعره 

ط2
4الدخيل محد بن ناجي

4ضناوي سعديديوان األحوص األنصاري ط811.2/911

4اجلبيلي سجيعديوان أيب النجم ط811.2/921

4دقة حممد عليديوان األقيشر األسدي ط811.2/931

4الربعي عبد الرحيمديوان الربعي ط811.2/941



4اجلراح نوافديوان ابن عريب ط811.2/953

4جنم حممد يوسفديوان عبد اهللا بن قيس الرقيات ط811.2/962

4طريفي حممد نبيلديوان النمر بن تولب العكلي ط811.2/971

4الضامن حامت صاحلديوان شل بن حري ط811.2/981

4بن أمحد فاروق أسليمديوان معاوية بن أيب سفيان ط811.2/992

4بن أمحد فاروق أسليمديوان ضرار بن اخلطاب القهري ط811.2/1001

4الصمد واضحديوان الوليد بن يزيد ط811.2/1011

4ديوان لبيد بن ربيعة العامري ط811.2/1022

4درويش عدنان زكيديوان كثري عزة811.2/103

811.2/104
ديوان شعر ذي الرمة:و هو غيالن بن 

عقبة العدوي ط3
4فتح اهللا زهري

4أمحد عدنان حممدديوان النجاشي احلارثي ط811.2/1051

4ديوان عروة بن أذينة ط811.2/1061

3ضناوي سعديديوان العجاج ط811.2/1071

4سجيع مجيل اجليسليديوان أمية بن أيب الصلت ط811.2/1081

4حممد نبيل طريفيديوان الكميت بن زيد األسدي ط811.2/1091

4حامت صاحل الضامنديوان القحيف العقيلي ط811.2/1101

4كاربن صادرديوان شعر مسكني الدارمي ط.811.2/1112

4الضامن حامت صاحلديوان يزيد بن الطثرية ط811.2/1121

4القوال انطوانديوان أيب العيناء و نوادره ط811.2/1132

4عفيف نايف حاطومديوان قيس لبىن :قيس بن ذريح ط811.2/1142

4عدنان زكي درويشديوان جمنون ليلى811.2/115

4ديوان عمر بن أيب ربيعة ط811.2/1163

811.2/117
ديوان بغية املوردين السائرين و حتفة 

السالكني العارفني ط1
4احلسيين األمغاري االدريسي



3الطريفي يوسف عطاعصر صدر األسالم ط811.2/1183

811.2/119
الشعر يف املشرق العريب يف العصر 

الوسيط ط1
2الربيعي حممد شاكر

3البحرتيالربيع املطلق و نصوص أخرى811.2/120

811.2/121
البنية الفنية للشعر ،الفتوحات 

األسالمية يف صدر األسالم ط1
2الدخيلى حسني علي

1حسونة عدنان فارسالشعر األسالمي يف األردن ط811.2/1221

811.2/123
تفاصيل اجلمل : شرح المية ابن 

الوردي ط1
3احلريب عبد العزيز بن علي

الشعر في العصر العباسي األول والثاني 811.4

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب 

األصمعيات ط811.4/012
االصمعي ابو سعيد عبد 

امللك
2

2الربادعي خالد حمي الدينتداعيات املتنيب بني سيف الدولة811.4/02

5البطليسي ابو عبد اهللاشرح املختار من الزوميات ايب العالء811.4/03

10اجلبوري حيىيشعر ايب حي النمريي811.4/04

2طه حسنياثار ايب العالء املعري811.4/05

4مصطفى السيويف أمراء الشعر يف دولة بين العباس ط.811.4/061

1احللي عبد احلميدديوان الشريف الرضى811.4/07

2احلموي ابن واصلجتريد االغاين القسم االول / اجلزء الثاين811.4/08

811.4/09
جتريد االغاين القسم االثاين / اجلزء 

االول
2احلموي ابن واصل

2احلموي ابن واصلجتريد األغاين القسم الثاين / اجلزء الثاين811.4/10



811.4/11
جتريد األغاين القسم الثاين / اجلزء 

الثالث
2احلموي ابن واصل

5دار الصادرديوان ابن املعتز811.4/12

4امين حممد العشماويقصيدة املديح عند املتنيب وتطورها الفين811.4/13

املفضليات811.4/14
شاكر امحد و هارون عبد 

السالم
4

5الشكعة مصطفىالشعر و الشعراء يف العصر العباسي811.4/15

4الشكعة مصطفىفنون الشعر يف اتمع احلمانيني811.4/16

811.4/17
اخبار البحرتي : وبآخرها ذيل االخبار 

من رواية الصويل ط2
5الصويل أبو بكر حممد

5دار الصادرديوان البحرتي الد األول811.4/18

5دار الصادرديوان البحرتي الد الثاين811.4/19

4مردم بك خليلديوان علي بن اجلهم811.4/20

7صاحل مصطفىكشاف مصادر دراسة أيب العالء املعري811.4/21

1فراج عبد الستارطبقات الشعراء البن املعتز811.4/22

811.4/23
أثار أيب العالء املعري السفر الثاين 

_شروح سقط الزند
4الدار القومية

4خالد امحدابن الرومي811.4/24

1عسيالن عبد اهللاحلماسة أليب الطائي811.4/25

8عاشور حممد الطاهرديوان بشار بن برد  ج811.4/261

8عاشور حممد الطاهرديوان بشار بن برد ج811.4/272

8عاشور حممد الطاهرديوان بشار بن برد ج811.4/283

8عاشور حممد الطاهرديوان بشار بن برد ج811.4/294

3اهلواري صالح الدينديوان بشار بن برد ج811.4/301

3اهلواري صالح الدينديوان بشار بن برد ج811.4/312

3اهلواري صالح الدينديوان بشار بن برد ج811.4/323



3اهلواري صالح الدينديوان بشار بن برد ج811.4/334

1منر هاديمع املتنيب يف شعره احلريب811.4/34

5الشريف الرضيديوان الشريف رضى811.4/35

6الشريف الرضيديوان الشريف رضى811.4/36

1الغين امحد بن حممدديوان الضويري811.4/37

3حممد امحد سيدنقائض ابن املعتز و متيم بن املعز811.4/38

10اجلندي امحدقصة املتنيب811.4/39

4البصري صدر الديناحلماسة البصرية _اجلزء األول ط_811.4/4003

4البصري صدر الديناحلماسة البصرية _اجلزء األول ط_811.4/4103

8احلاوي إيلياشرح ديوان أيب نواس اجلزء األول811.4/42

1احلاوي إيلياشرح ديوان أيب نواس اجلزء الثاين811.4/43

1ديوان أيب نواساملختار يف الشعر العباسي811.4/44

3دار بريوتديوان أيب نواس811.4/45

17أبو العالء املعريلزوم ماال يلزم _ اللزوميات  الد األول811.4/46

17أبو العالء املعريلزوم ماال يلزم _ اللزوميات  الد األول811.4/47

12املدينةاملختار من شعر بشار اختيار اخلالدين811.4/48

811.4/49
العرف الطيب يف شرح ديوان ايب 

الطيب الد االول
13اليازجي ناصيف

811.4/50
العرف الطيب يف شرح ديوان ايب 

الطيب الد الثاين
13اليازجي ناصيف

2دار الصادرديوان املتنيب811.4/51

12ابو العالء املعريسقط الزند811.4/52

12دار الصادرديوان ايب فراس811.4/53

2رومان أنورهبشار _غزله – شعره يف عبده811.4/54



5أيب األعرايبمقطعات مراث811.4/55

3التل مصطفيرباعيات عمر اخليام811.4/56

7املرزوقي امحد حممد /أمني شرح ديوان احلماسة م811.4/571

7املرزوقي امحد حممد /أمني شرح ديوان احلماسة م811.4/582

1الفاخوري حناديوان البحرتي م811.4/592

2فرحات يوسف شكريديوان أيب املعتز811.4/60

811.4/61
ديوان أيب نواس – حياته – تارخيه _ 

نوادره _شعره
1املكتبة الثقافية

5أيب العالء املعرياللزوميات أو لزوم ما ال يلزم811.4/62

3عبد اهللا يسرى عبد الغينديوان بديع زمان املهذاين811.4/63

811.4/64
العرف الطيب يف شرح ديوان أيب 

الطيب ط_2/ج_1
1اليازجي ناصيف

811.4/65
العرف الطيب يف شرح ديوان أيب 

الطيب ط_2/ج_2
1اليازجي ناصيف

1علياء مصطفىشرح ديوان املتنيب اجلزء األول811.4/66

1علياء مصطفىشرح ديوان املتنيب اجلزء الثاين811.4/67

3مرجليوتديوان سبط أيب التقاويزي811.4/68

2خفناوي سعريديوان احلالج ويليه إخباره و طواسينه811.4/69

3احلالجديوان بليه كتاب الطواسني811.4/70

811.4/71
ديوان اللزوم و ال لزوم أليب العالء 

املعري ط_1/ج_1
2اليازجي كمال

811.4/72
ديوان اللزوم و ال لزوم أليب العالء 

املعري ط_1/ج_2
2اليازجي كمال

1الريقوقي عبد الرمحانشرح ديوان املتنيب ط_1/جملد 1_811.4/732

1الريقوقي عبد الرمحانشرح ديوان املتنيب ط_1/جملد 3_811.4/744

811.4/75
ديوان احلماسة _سلسلة خزانة الرتاث 

/عبد املنعم صاحل
2الطائي أيب متام



5عطوي علي  جنيبديوان أيب نواس غزليات أيب نواس811.4/76

5عطوي علي  جنيبديوان أيب نواس مخريات أيب نواس811.4/77

4فرحات يوسف شكريديوان شريف الرضى ط_1/ج_811.4/781

4فرحات يوسف شكريديوان شريف الرضى ط_1/ج_811.4/792

4محادي بدر الدين حاضريديوان ايب فراس احلواين811.4/80

3ياباسييت عزيزه فوالديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات811.4/81

811.4/82
ديوان احلالج و معه اخباره و كتاب 

الطواسني
5حممد باسل عيون السود

2بن احلسني حممود _عبد ديوان كشاجم811.4/83

10الشكعة مصطفىرحلة الشعر من املوية اىل العباسية811.4/84

2شامي حيىيشرح ديوان املتنيب811.4/85

3قوال انطوانشرح ديوان ايب العتاهية811.4/86

3طراده عبد الرمحانشرح ديوان ايب نواس احلسن ابن هاتئ811.4/87

1عفيف عبد الرمحانمعجم الشعراء العباسيني811.4/88

5حيىي شاميديوان املتنيب811.4/89

1سليم خليل قهوجيديوان ايب نواس811.4/90

5عباس عبد الساترديوان ايب فراس احلمداين811.4/91

5دار الصادرديوان املتنيب811.4/92

2شاهني عطيةشرح ديوان ايب متام811.4/93

2امحد حسن يسيجديوان ابن الرومي ط/3_ج/811.4/941

2امحد حسن يسيجديوان ابن الرومي ط/3_ج/811.4/952

2امحد حسن يسيجديوان ابن الرومي ط/3_ج/811.4/963

2االصمعي ايب سعدشرح االصمعيات811.4/97

5فاطمة حممود اجلوايرةموسوعة روائع الشعر العريب _املتنيب811.4/98

4وفاء الباشي قمرديوان ايب العتاهية811.4/99

5يوسف عطا الطريقيشعراء العرب العصر العباسي811.4/100

3حممود رضوان ديوبديوان احلماسة اليب عبادة البحرتي811.4/101



3ابراهيم االميوينديوان دعيل بن علي اخلزاعي811.4/102

3واضح حممد صمدديوان ايب الشمقمق811.4/103

3ايب هالل العسكريديوان املعاين811.4/104

5حممد حسني االعرصيديوان ايب حكيمة راشد بن اسحاق811.4/105

5صاحل اجلعفريرباعيات عمر اخليام811.4/106

10فوزي عيسىيف الشعر العباسي811.4/107

6عيد حممد زكي العشماويمخريات ايب نواس811.4/108

2عبد الرحيم حممدديوان ايب العتاهية مع السرية واالقوال 811.4/109

5حممد مهدي الشريفعلم الشعر العريب يف العصر الذهيب ط811.4/1101

4البستاين كرمديوان السري الرفاء ط811.4/1111

5مصطفى البشري قطجمالس األدب يف قصور اخللفاء 811.4/112

3حممود سليم هياجنةاخلطاب الديين يف الشعر العباسي اىل 811.4/113

5يوسف الشيخ حممدديوان البحرتي ج811.4/1141

2اخلطيب التربيزيشرح ديوان ايب متام811.4/115

2مصطفى السقا وغريهديوان ايب الطيب املتنيب بشرح ايب 811.4/116

2مصطفى السقا وغريهديوان ايب الطيب املتنيب بشرح ايب 811.4/117

2مصطفى السقا وغريهديوان ايب الطيب املتنيب بشرح ايب 811.4/118

2مصطفى السقا وغريهديوان ايب الطيب املتنيب بشرح ايب 811.4/119

2ايب احلسن علي بن امحد شرح ديوان املتنيب ط811.4/1201

4الفاخوري حنا"ديوان البحرتي" الد األول811.4/121

4جميد طراد"ديوان ابن الرومي" الد األول ط811.4/1221

4أسليم فاروق"ديوان  ابن الرومي" الد الثاين ط811.4/1231

4مايو قدري"ديوان ابن الرومي" الد الثالث ط811.4/1241

4نعيم انطوان"ديوان ابن الرومي" الد الرابع ط811.4/1251

4مايو قدري"ديوان ابن الرومي" الد اخلامس ط811.4/1261

4حيدر أسامة"ديوان ابن الرومي" الد السادس ط811.4/1271

4حيدر أسامة"ديوان ابن الرومي" الد السابع ط811.4/1281

4التوجني حممد"ديوان الشريف املرتضي" الد األول 811.4/129

4التوجني حممد"ديوان الشريف املرتضي" الد الثاين 811.4/130

4التوجني حممد"ديوان الشريف املرتضي" الد الثالث 811.4/131



3مايو قدري"ديوان األرجاين" الد األول ط811.4/1321

3مايو قدري"ديوان األرجاين" الد الثاين ط811.4/1331

2زيدان يوسفديوان عبد القادر اجليالين ط811.4/1341

2نعيم أنطوانديوان العباس بن األصنف ط811.4/1351

2جميد طرادديوان دعبل اخلزاعي811.4/136

811.4/137
قراءات يف مترد الشعراء العباسيني على 

السلطة
5خليل ياسني عابش

3ديوان السري الرفاعي عن نسخة 811.4/138

2النيسابوري ابن احلسنشرح ديوان املتنيب811.4/139

2يوسف شكري فرحاتديوان ايب فراس احلمداين ط811.4/1403

4عادل أنور خضرديوان األمام الشافعي حكمه و أقواله 811.4/141

3حممود سليم حممد هياجنةاخلطاب الديين يف الشعر العباسي اىل 811.4/142

3إبراهيم اسالماألعمال الكاملة أيب الطيب املتنيب811.4/143

4مردم بك خليلديوان ابن عنني811.4/144

4توماجان عبد اهللاديوان جحظة الربمكي ط811.4/1451

4مردم بك خليلديوان ابن اخلياط ط811.4/1462

4أسامة بن منقذديوان األمري الفارس أسامة بن منقذ 811.4/147

4ضاوي سعديديوان عنلن الناطفية ط811.4/1481

4طريفي حممد نبيلديوان األصعيات ط811.4/1493

4الصمد واضحديوان األمني و املأمون ط811.4/1501

4صبحي حمي الدينديوان ايب متام م1 ط811.4/1512

4صبحي حمي الدينديوان ايب متام م2 ط811.4/1522

4أمحد حممد بن احلسن الطيبديوان الصنوبري ط811.4/1531

4مردم بك خليلديوان علي بن اجلهم ط811.4/1542

4ضناوي سعديديوان احلالج:و يليه أخباره وطواسينه 811.4/155

4زاهد زهري غازيديوان عبد الصمد املعذل ط811.4/1561

4عبد اهلادي عبد اهللا عطيةمالمح األدب يف العصر العباسي األول811.4/157

4حممد حسني األعرجيديوان احلماين علي بن حممد العلوي 811.4/158

4رشدي علي حسنشعراء عباسيون811.4/159

4القعود فاضل أمحدلغة اخلطاب الشعري عند مجيل بثينة 811.4/160

4الشمري ثائر مسري حسنحملات يف الشعر العباسي ط811.4/1611

3األعمم باسميف الشعر و الشعراء ط811.4/1621



3عوادرة فيصل حسنيالتمرد يف شعر العصر العباسي األول811.4/163

3الضمورنزار عبد اهللالزهد يف الشعر العباسي811.4/164

3جاسم مثىن عبد اهللاغزل الشواعر يف العصر العباسي أمناطه 811.4/165

3احلسيين احلسيين معدىاملتنيب:شاعر العروبة و حكيم الدهر811.4/166

2عيسى فوزياجتاهات جديدة يف شعر العصر 811.4/167

 811.6 ���	
ا��� �� ا��� ا�

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب 

811.6/01
ديوان الصيب و اجلهام و املاضي و 

الكهام
6ابن اخلطيب لسان الدين

811.6/02
جريدة القصر و جريرة العصر:قسم 

شعراء املغرب ج.1
17األصفهاين الكاتب

811.6/03
حياة ة أثار الشاعر األندلس ابن 

خفاجة
32حجاجي محدان

9خالد امحدابن هانئ811.6/04

811.6/05
أعالم املغرب و األندلس يف القرن 

الثامن
5الداية حممد رضوان

10الدقاق  عمرمالمح الشعر األندلسي811.6/06

13دار الصادرديوان ابن خفاجة811.6/07

1عباس إحسانديوان ابن محديس811.6/08

9عبد العظيم إحسانديوان ابن زيدون و رسائله811.6/09

4غازي مصطفىديوان ابن خفاجة811.6/10

2الفخام شاكرخمتارات من شعر األندلس811.6/11

8ضيف شوقياملغرب يف حلي املغرب البن املغريب 811.6/12

811.6/13
ملحمة السيد أول ملحمة أندلسية 

كتبت يف اللغة القشتالية ط1
5مكي الطاهر امحد

2النابلسي عبد الغينشرح ديوان ابن الفارض ج811.6/141

شرح العيون يف شرح رسالة ابن زيدون811.6/15
املصري مجال الدين بن 

نباته
3



3اخلطيب لسان الديننقاضه اجلراب يف عاللة االغرتاب811.6/16

5املرسي أبو حبر صفوانزاد املسافر و غزة حميا األدب السافر811.6/17

2السعيد حممد امحدشعر ابن اللبانة الداين811.6/18

2الفجام شاكرخمتارات من شعر األندلس811.6/19

13املرزوق حممدديوان احلكيم أيب الصلب السداين811.6/20

25الريسوين حممد املنتصرالشعر النسوي يف األندلس811.6/21

7بريوتديوان ابن هانئ األندلسي811.6/22

811.6/23
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة  القسم 

األول الد األول
1الشنرتيين أبو احلسن

811.6/24
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة القسم 

الثاين الد األول
1الشنرتيين أبو احلسن

811.6/25
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة القسم 

الثالث الد األول
1الشنرتيين أبو احلسن

811.6/26
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة القسم 

الرابع الد األول
1الشنرتيين أبو احلسن

811.6/27
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة القسم 

األول الد الثاين
1الشنرتيين أبو احلسن

811.6/28
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة القسم 

الثاين الد الثاين
1الشنرتيين أبو احلسن

811.6/29
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة القسم 

الثالث الد الثاين
1الشنرتيين أبو احلسن

خليل حممد عيسى امراء الشعراء االندلسي ط.811.6/301

811.6/31
أبو احلسن احلصري القريواين: عصره 

_حياته_دواوينه

املرزوقي حممد و بن احلاج 

حيىي اجليالين
1

10عباس احسانديوان ألوصايف البلسين811.6/32

6ابن شريفة حممدألبسيطي آخر شعراء األندلس811.6/33

811.6/34
كتاب التشبيهات من أشعار أهل 

األندلس

ابن الكتاين ابو عبد اهللا 

حممد
14

5البستاين كرمديوان ابن زيدون811.6/35

5اهلذاس عبد السالمديوان ابن األبار البلسين ط811.6/362



811.6/37
شعر و موشحات الوزير ابن زمرك 

األندلسي
50حجاجي محدان

12دار الصادرديوان ابن سهل811.6/38

15دار الصادرديوان أبن الفارض811.6/39

10أيب العريب حييي الدينترمجان األشواق811.6/40

811.6/41
باقة من شعر نثر اجلنان أيب خفاجة 

األندلسي
1حجاجي محدان

2فرحات يوسف شكريديوان ابن خفاجة811.6/42

1الفاخوري حناديوان ابن زيدون811.6/43

811.6/44
قصيدة املدح يف األندلس قضاياها 

املوضوعية و الفنية "عصر الطوائف
7جنا حممود شرف

811.6/45
خمتارات من الشعر املغريب األندلسي مل 

يسبق نشرها
2بن مراد إبراهيم

3سالم حممد زغلولديوان الصبابة أليب حجلة التلمساين811.6/46

3العالوي حممدديوان حممد بن هاين االلسي811.6/47

811.6/48
الشعر العريب أيام املماليك ومن 

عاصرهم من ذوي السلطان
2يوسف خالد إبراهيم

811.6/49

17دانوار بو حالسةديوان الثغري التلمساين811.6/50

5صالح الدين اهلواريديوان ابن رشيق811.6/51

3علي امحد دمهاناالجتاه الواقعي الشعيب يف الشعر 811.6/52

3يوسف عيدالشعر االندلسي وصدى النكبات811.6/53

5عبد اهللا محادياندلسيات "غرناطة و الشعر "811.6/54

811.6/55
الشعر العريب ف يصقلية يف القرن 5 

اهلجري
8فوزي عيسى

9فوزي عيسىاهلجاء يف االدب االندلسي811.6/56



811.6/57

اثر القران الكرمي يف الشعر العريب 

دراسة يف الشعر األندلسي منذ الفتح 

حىت سقوط اخلالفة

6حممد شهاب العاسي

811.6/58

6اميان اجلميلفن الرقوش يف الشعر األندلسي العصر 811.6/59

6سامل عبد الرزاق سليمان شعر التصوف يف األندلس811.6/60

5صالح جرارقراءات يف الشعر األندلسي  ط.811.6/611

6سامل عبد الرزاق سليمانترسل الشعر يف األندلس811.6/62

6اشرف حممود جناشعر بن رشيق القريواين811.6/63

811.6/64
املغرب يف حلي املغرب البن املغريب 

ج.1 ط.2
8شوقي ضيف

811.6/65
املغرب يف حلي املغرب البن املغريب 

ج.2 ط.2
شوقي ضيف

811.6/66
جريدة القصر وجريدة العصر : قسم

شعراء املغرب ج.1
17االصفهاين الكاتب 

17األصفهاينجريدة القصر وجريدة العصر ج.811.6/672

811.6/68
جريدة القصر وجريدة العصر: قسم 

شعراء املغرب واألندلس ج.3
17األصفهاين

811.6/69
الدفاتر األندلسية يف الشعر والنثر 

والنقد واحلضارة واإلعالم
5عيد يوسف

811.6/70
ياقوتة االندلس: دراسات يف الرتاث 

االندلسي
10الوراكلي حسن

811.6/71
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة: القسم 

األول (م.1)
3الشنتريي أيب احلسن علي

3الشنتريي أيب احلسن عليالذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة: القسم 811.6/72

811.6/73
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة: القسم 

الثاين (م.1)
3الشنتريي أيب احلسن علي

3الشنتريي أيب احلسن عليالذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة: القسم 811.6/74



811.6/75
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة: القسم  

الثالث (م.1)
3الشنتريي أيب احلسن علي

811.6/76
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة: القسم  

الثالث (م.2)
3الشنتريي أيب احلسن علي

811.6/77
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة: القسم  

الرابع (م.1)
3الشنتريي أيب احلسن علي

811.6/78
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة: القسم  

الرابع (م.2)
3الشنتريي أيب احلسن علي

7عيد يوسفاحلواسية يف األشعار األندلسية811.6/79

811.6/80
املوشحات األندلسية: املصطلح, الوزن 

والتأثري ط.1
4يونس شريفات

3إميان اجلملاملعارضات يف الشعر األندلسي ط811.6/811

6فوزي عيسىالشعر األندلسي يف عصر املوحدين811.6/82

4ابراهيم عبدالعزيزديوان ابن حزم األندلسي ط811.6/831

4البستاين كرمديوان ابن زيدون811.6/84

4توفيق عمر ابراهيمفنية شعر املدح النبوي يف األندلس ط811.6/851

4عبد احلليم حسني اهلروطموشحات لسان الدين بن اخلطيب ط811.6/862

4السعدي عيسى ابراهيمابن زيدون شاعر احلب والشكوى ط811.6/871

811.6/88

قصيدة املديح يف األندلس : قضاياها 

املوضوعية والفنية – عصر الطوائف – 

ط1

4جنا أشرف حممود

4عطا الطريفي يوسفشعراء العرب املغرب واألندلس ط811.6/891

811.6/90
شعر الرثاء يف عصر ملوك الطوائف يف 

األندلس ط1
3عيسى عبد اللطيف



811.6/91

دراسات يف اخلطاب السياسي 

األندلسي : عصر املرابطني واملوحدين 

وبين األمحر ط1

3اجلنايب حممود شاكر

811.6/92
زمردة األندلس : دراسات وببليوغرافيا 

ط1
3الساير حممد عويد

1رنيقة حممد أمحدمعجم أعالم شعراء املدح النبوي811.6/93

811.6/94
الصورة اللوفية يف الشعر العريب 

األندلسي ط1
3داويس الصاحل

811.6/95
املضامني الرتاثية يف الشعر األندلسي يف 

عهد املرابطني املوحدين ط1
3حسني مجعة حسن يوسف

811.6/96
صناعة الشاهد الشعري عند إبن مالك 

األندلسي ط2
3البدري نعيم سلمان

3الدنان انتصار خضرديوان ابن بقي األندلسي ط811.6/971

811.6/98

األدب املغريب و األندلسي – نصوص 

شعرية و نثرية خمتارة للتطبيق- الطريقة 

الفنية ط1

3فزاري أمينة

811.6/99

األدب املغريب و األندلسي- نصوص 

شعرية و نثرية خمتارة للتطبيق – الطريقة 

التارخيية ط1

3فزاري أمينة

5جرار صالح حممددراسات جديدة يف الشعر األندلسي811.6/100

ا��� �� ا�	و��ت ا������ 811.7

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب 

4بدوي امحدالقاضي الفاضل "دراسة و مناذج"811.7/01

811.7/02
ديوان القاضي الفاضل اجلزء األول 

ط.1
4اليستاين عبد الرحيم



ديوان القاضي الفاضل ج2 ط811.7/031
البستاين مشس الدين بن 

سليمان
4

3حسني إمساعيل قربانالسلطان اخلطاب حياته و شعره811.7/04

17دار بريوتديوان اء الدين زهري811.7/05

811.7/06
ضرائر الشعر آو ما جيوز للشاعر يف 

الضرورة
5القريواين أبو عبد اهللا القزاز

3ألصاحلي عباس مصطفىشعر اجلذري811.7/07

2دار الصادرديوان صفي الدين احللي811.7/08

2داعي جمهولالقصيدة الشافية811.7/09

31دحو العريبديوان أيب الربيع الري811.7/10

2عبد الغين النابلسيديوان احلقائق و جمموع الرقائق811.7/11

811.7/12
شعر الطبيعة يف األدبني الفاطمي و 

االيويب
6اء حسب اهللا

3موسى باشا عمرحماضرات يف األدب اململوكي والعثماين811.7/13

 ��ا��� �� ا���
811.8 �
���"! � وا����ا�

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب 

ديوان ابن بناته املصري811.8/01
الفار وقي مجال الدين بن 

بناته
2

6امللك السعيد أيب القاسمدار الطراز يف عمل املوشحات ط811.8/022

3موسى باشا عمرحماضرات يف األدب اململوكي و العثماين811.8/03

4نصر حممد إبراهيمابن سناء امللك حياته وشعره811.8/04

2املطوي حممد اهلاديديوان علي الغراب الصفاقصي811.8/05



811.8/06
ديوان سعيد بن عبد اهللا التلمساين 

املتذاكي
3بونار رابح

3عمر أيب ساملديوان ابن دريد811.8/07

ديوان ابن حسايب811.8/08
أيب حايب أبو عبد اهللا بن 

امحد
25

6حقي ممدوحديوان األمري عبد القادر اجلزائري ط.811.8/092

2الفيزا ين عبد العزيزمقامات الوردي ورسائله811.8/10

9الغزي اهلادي محودةاألدب التونسي يف العهد احلسيين811.8/11

811.8/12
شعر اجلهاد يف احلروب الصليبية يف 

بالد الشام
8اهلريف حممد علي

811.8/13
الشيخ ابراهيم احلوراين يف فجر النهضة 

احلديثة
4اليازجي كمال

811.8/14
ديوان ود سعد يف مدح الرسول صلى 

اهللا عليه و سلم ط1
1قشي حممد حسن

811.8/15
كتاب اجلواهر احلسان يف نظم أولياء 

تلمسان
11حاجيات عبد احلميد

1ناصر حممدمنتخبات من شعر األمري عبد القادر811.8/16

811.8/17

فحول امللحون:مصطفى بن ابراهيم 

شاعر بن بين عامر و سرائح القبائل 

الوهرانية

5عزة عبد القادر

13صيام زكرياءديوان األمري عبد القادر اجلزائري811.8/18

811.8/19
ديوان الشيخ قدور بن عشور الزرهوين 

:شعر من نوع الزحل و امللحون ط1
5الزرهوين حممد بن عمرو

6بدوي أنسروائع الشعر اململوكي ط811.8/201

10التوجني حممدديوان البويصري ط811.8/211

4ابن معتوقديوان ابن معتوق811.8/22



ا��� ا��&� �� ا��� ا�%	�$ 811.9

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب 

5أبو خالد خالداجلدل يف منتصف الليل811.9/01

811.9/02
الشعر والشعراء يف السودان1900-

1958
5أبو سعد امحد

1أيب ماضي إيلياديوان تذكار املاضي811.9/03

2األمحد امحد سليمانأرواد وحلم أخر يف العيون811.9/04

10ر��د ھ�رون ھ��م ا���ل ا���ر�� 1 ط.811.9/051

5ر��د ھ�رون ھ��م ا���ل ا���ر�� 2 ط.811.9/062

���1ري ��ر ���د ��ت �واء ا��رو�� ط.811.9/071

1جبريي عامر حممدحتت لواء العروبة811.9/08

1خنبة من الشعراء19يوليو811.9/09

811.9/10
ديوان الشعر التونسي احلديث "تراجم 

وخمتارات" ط1
3اجلابري حممد الصاحل

811.9/11

القصيدة العربية احلديثة: حساسية 

االنبثاقة الشعرية االوىل جيل الرواد 

والستينات ط2

اجلارم علي ومعروف حممد 

شفيق
5

1مجيل حافظنبض الوجدان ديوان شعر811.9/12

2اجلندي عليترانيم الليل811.9/13

2اجلندي عليترانيم حتت اجللد-شعر-811.9/14

1أجلواهري حممد مهديديوان اجلواهري ج811.9/151

811.9/16
الفرح يف شعر سعيد عقل: ادلية 

قدموس رنديل ط1
5احلاج جورج زكي

2حسن امحد عليأنداء و ظالل (شعر)811.9/17

12خريف صاحلالشعر اجلزائري احلديث811.9/18

5خريف صاحلشعر املقاومة اجلزائرية811.9/19

5خضري خابزغبار الشتاء شعر811.9/20



811.9/21

مخسة من شعراء الوطنية امحد 

حمن_امحدنسيم_امحدالكاشف_عبد 

احلليم املصري- علي الغايايت ج.1

20

811.9/22

مخسة من شعراء الوطنية اجلزء الثاين 

عودين أباظة علي اجلندي_حممود 

غنيم_حممود عماد_عادل الغضبان 

ج.2

20

2أخلوري رشيد سليمديوان الشاعر القروي811.9/23

4داود انساألسطورة يف الشعر العريب احلديث811.9/24

4دواد ا س ا��طورة �� ا���ر ا��ر�� ا��د�ث811.9/25

9القاف عمرمالمح الشعر املهجري811.9/26

8القاف عمراالجتاه القومي يف الشعر العريب احلديث811.9/27

5عبد الكرمي القوميديوان أيب سلمى811.9/28

5دار العودةديوان امحد عبد املعطى حجازي811.9/29

9دار العودةديوان امحد رامي811.9/30

9دار العودةديوان بدر شاكر السياب811.9/31

11دار العودةديوان توفيق زياد811.9/32

5دار العودةديوان حسن عبد اهللا القرشي811.9/33

5دار العودةديوان الزبريي حممد حممود811.9/34

1دار العودةديوان عبد اهللا الربدوين م2 ط.811.9/351

1دار العودةديوان عبد الوهاب ألبيايت811.9/36

2دار العودةديوان حممود درويش811.9/37

7دار العودةديوان حممد مجيل شلش811.9/38

811.9/39
ديوان حممد العيد آل خليفة _شعراء 

اجلزائر
14دار العودة

20الرافعي عبد الرمحانشعراء الوطنية يف مصر811.9/40

4سابا عيسىشعراء القصة و الوصف يف لبنان811.9/41



4سعيد علي امحداآلثار الكاملة شعر811.9/42

2سليمان علياحلصار شعر811.9/43

2السنوسي زين العابدينأبو القاسم ألشايب _حياته_و شعره811.9/44

1شرف صادقاحلب مع تأجيل التنفيذ شعر811.9/45

8الشريفة الطاهرجزائر يا حلويت انا811.9/46

811.9/47
الشعر العريب احلديث األصول الطبقية 

و التارخيية
8الشريف جالل فاروق

5لشف عليطعم الزمان شعر811.9/48

811.9/49
الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث: 

السياب والنازك البيايت ط1
حممد علي كندي

811.9/50
مقومات الشعر العريب احلديث و 

املعاصر
12شوكت حممود و عيد رجاء

811.9/51
الزبريي شعره و نثره و آراءه و أراء 

الدارسني فيه
6طاهر علوي عبد اهللا

5زيتون هاللتقاسيم على الزمان شعر811.9/52

811.9/53
الشعر العراقي احلديث و اثر التيارات 

السياسية و االجتماعية فيه
1عز الدين يوسف

811.9/54
االجتاهات الوطنية يف الشعر اللييب 

احلديث
4عفيفي حممد الصادق

4عباس حممود العقادديوان العقاد811.9/55

احلموي شرف الدين عمر ديوان بن الفارض ط.811.9/562

1عماد حممودتقومي الشعر النسوي الرابع811.9/57

1عوض يوسفرواد الشعر العريب احلديث811.9/58

2لعيسى سليماناألزار احلرب شعر811.9/59

2غازي حممد فريدألشايب من خالل يومياته811.9/60

5فايز خصوركتاب االنتظار811.9/61



11فهمي ماهر حسنحركة البحث يف الشعر العريب احلديث811.9/62

811.9/63
االجتاه اإلنساين يف الشعر العريب 

احلديث
15فمصيخة مفيد حممد

3الكيسي تراءيف الشعر العراقي اجلديد811.9/64

12أبو القاسم حممدألشايب حياته و شعره811.9/65

2مطر حممد عفيفياجلوع و القمر شعر811.9/66

1البك عليديوان خليل فرح811.9/67

2أيوب سهيلعلي حممود طه _شعر و دراسة811.9/68

4ناجي هاللشعراء اليمن املعاصرون811.9/69

10جنيب مجال الدينالكتابة على أعمدة الشمس شعر811.9/70

811.9/71
أبو شادي و حركة التجديد يف الشعر 

العريب احلديث
4نشأت كمال

6ناصفي عليالدين و األخالق يف شعر شوقي811.9/72

2وادي طهشعر ناجي املوقف و األداء811.9/73

811.9/74
أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة 

ط1
3هاين اخلري

3الوزير امحد خمتاراملختار من شعر الوزير811.9/75

3ألوهراين مسلم عبد القادرنظم اجلواهر يف سلك آهل البصائر811.9/76

1أليا أبو ماضياخلمائل811.9/77

1البحرتي حسنالفلسطيين أغىن شعر811.9/78

1البصري حممد مهدياموعة الشعرية الكاملة811.9/79

1ألبنا عبد اهللا عمرديوان ألبنا811.9/80

1البوادي سعدأغنيات لبالدي811.9/81

4جربيل توفيق صاحلأفق و شفق811.9/82

1حفري عبد اهللانبض811.9/83

2أجلواهري حممد مهديديوان أجلواهري811.9/84

2احللوى حممدانغام و أصداء811.9/85



1مخار أبو القاسمظالل و أصداء شعر811.9/86

11كواحل حمفوظأروع قصائد امحد مطر811.9/87

2ديوان ابن رمحوينديوان ابن رمحون: شعراء اجلزائر811.9/88

2سعيد مجيلالزاوي و ثورته يف اجلحيم811.9/89

15سليمان مشالاحللم و العنقاء شعر811.9/90

1شعيب موسىاموعة الشعرية811.9/91

5الصابغ مسريمقام القوس و أحوال السهم811.9/92

1الطيب عبد اهللاسقط الزند اجلديد شعر811.9/93

1القضييب غازي عبد الرمحانأنت الرياض شعر811.9/94

1عطار امحد عبد الغفوراهلوى و الشباب811.9/95

1نصيف حسن يوسفتسايل شعر811.9/96

املقاومة اجلزائرية يف الشعر احملل811.9/97
يلبس حلول احلف ناوي 

أمقران
5

2بغدادي شوقيبني الوسادة و العنق811.9/98

1يوسف سعديقصائد اقل صمتا811.9/99

1الشريف ثرياننداء املسافة شعر811.9/100

1البك عليمدينة من تراب811.9/101

1سند مصطفىالبحر القدمي شعر811.9/102

2اذوب حممد املهديالبشارة811.9/103

27ركييب عبد اهللاقضايا عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر811.9/104

811.9/105
قضايا عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر 

ط2
27ركييب عبد اهللا

1املاجدي خزعليقظة دامعون شعر811.9/106

23أمقران احلفناوياملوشحات و االرجتال811.9/107

10شعراء جزائريديوان ابن العقون811.9/108

811.9/109
شعر جزائري: ديوان ابو احلسن علي 

بن صاحل
25شعراء جزائري



20مخار حممد ابو القاسمأوراق ط811.9/1102

10زراقي عبد العايلأطفال نو سعيد يهاجرون811.9/111

22السائحي حممد االخضرالكهوف املضيئة811.9/112

9الغماري مصطفىاغنيات الورد و النار811.9/113

15حيياوي عياشتامل يف وجه الثورة شعر811.9/114

10بو الدهان عمارمعزوفة الظمأ811.9/115

15دار العودةديوان معروف الوصايف اجلزء االول811.9/116

15دار العودةديوان معروف الوصايف اجلزء الثاين811.9/117

10دار العودةديوان الفتيوري الد االول الطبعة الثالثة811.9/118

10دار العودةديوان الفتيوري الد الثاين811.9/119

8دار العودةديوان عمر ابو ريشة م1 ط811.9/1204

2مكتبة الفالحديوان حمرم السياسيات 811.9/12101

2مكتبة الفالحديوان حمرم السياسيات ط811.9/12202

1مؤيد صالحالثورة يف األدب اجلزائري811.9/123

11دار العودةديوان صالح عبد الصيورم811.9/1243

811.9/125
ديوان اجلواهري الد االول الطبعة 

الثالثة
5دار العودة

811.9/126
ديوان اجلواهري الد الثاين الطبعة 

الثالثة
5دار العودة

811.9/127
ديوان اجلواهري الد الثالث الطبعة 

الثالثة
5دار العودة

811.9/128
ديوان اجلواهري الد الرابع الطبعة 

الثالثة
5دار العودة

14ألسائحي حممد األخضراسالميات شعر811.9/129

3نزار قباينصامبا رقصة شعرية811.9/130

10أخلماري مصطفى حممدقصائد جماهدة811.9/131

10أخلماري مصطفى حممداسرار الغربة811.9/132

9خزنة دار حممد الشاذيلديوان خزنة دار اجلزء االول811.9/133



10خزنة دار حممد الشاذيلديوان خزنة دار اجلزء الثاين811.9/134

25مفدي زكريااللهب املقدس ط_1_811.9/1352

5ألشايب أبو القاسماإلعمال الكاملة811.9/136

2الزهاين مجيل صريفديوان النهضة811.9/137

10دار العودةديوان إبراهيم ناجي811.9/138

5دار العودةديوان علي حممود طه811.9/139

6دارا لعودةديوان حممود درويش811.9/140

3أبو شادي امحد زكياموعة الكاملة لشعره املهجري811.9/141

3ألسائحي حممدأحلان من قليب ط811.9/1422

3معاش امحد الطيبمع الشهداء811.9/143

9شرارة عبد اللطيفالرصايف811.9/144

9دار العودةديوان بدر شاكر السياب811.9/145

811.9/146

5دار العودةديوان اليا أبو ماضي811.9/147

2دار العودةديوان فدوى طوقان811.9/148

3دار العودةديوان نازك املالئكة  الد األول ط_811.9/1492

3دار العودةديوان نازك املالئكة  الد الثاين ط_811.9/1502

6دار العودةديوان امحد شوقي الد األول811.9/151

6دار العودةديوان امحد شوقي الد الثاين811.9/152

10ألسائحي حممد األخضراقرأ كتابك أيها العريب811.9/153

5ميهويب عز الدينيف البدء كان أوراس811.9/154

17راشدي ليلىمتاهات الصمت مالمح شعرية811.9/155

3سعد اهللا أبو القاسمالزمن األخضر ديوان سعد اهللا811.9/156

12جوادي سليمانقصائد للحزن و أخرى للحزن أيضا811.9/157

811.9/158
روحي لكم تراجم و خمتارات من 

الشعر اجلزائري
15ألسائحي حممد األخضر

28الضماري مصطفى حممدامل و ثورة811.9/159



5رشيد هارون هاشممفكرة عاشق قصائد للقدس811.9/160

4عباس حممود العقادديوان العقاد811.9/161

3الباروين عبد اهللاوجوه دخانية يف مرايا الليل811.9/162

5القباين عبد العليمأغنيات مهاجرة811.9/163

3غريب جورجحلظات مجالية811.9/164

4دار العودةديوان امحد دحيوز811.9/165

5شعابنية حممد عمارطعم العرق811.9/166

811.9/167
الريح أنا....و الغضب الصاخب 

أحالمي
6دوغان امحد

8احليلح عبد اهللا عيسىعفا احلرفان811.9/168

7حبري مخريأجراس القرنفل811.9/169

9زنايت عبد الرمحانإىل حبيبيت تلمسان811.9/170

6الضماري مصطفى حممودحديث الشمس و الذاكرة811.9/171

7عبد السالم احلبيباذكريين يا جزائر811.9/172

8بوساحة حسندروب الوفاء811.9/173

10لوصيف عثمانالكتابة بالنار811.9/174

10حيياوي عياشعاشق األرض و السنبلة811.9/175

8عميش العريبكيف األحوال811.9/176

5لوصيف عثمانشق اليامسني811.9/177

8بن الشهيدة عبد اللطيفاملقادير811.9/178

1النحفي امحد الصايفهواجس811.9/179

3ناصر حممدمنتجات من شعر االمري عبد القادر811.9/180

3تونع قاويسقصائد811.9/181

3شرارة عبد اللطيفدراسة حتليلية811.9/182

4اباظة عزيزتسابيح قلب811.9/183

5معاش امحد الطيبالرتاويح و اغاين اخليام811.9/184



7مخار حممد بلقاسمارهاصات ارهابية  من زمن االحرتاق811.9/185

11محدي امحدقائمة املغضوب عليهم شعر811.9/186

7خريف صاحلاطلس املعجزات811.9/187

20عميش العريبمقاسات العريب بن العريب811.9/188

5جوادي سليمانيوميات متسكع حمظوظ811.9/189

واحة اهلوى811.9/190
السائحي حممد االخضر 

عبد القادر
10

4مخري حبريما ذنب املسمار يا خشية شعر811.9/191

4ناصر حممداغنيات النخيل811.9/192

5البياين عبد الوهابقصائد حب على بوابات العامل السبع811.9/193

5فتح الباب حسنوردة كنت يف النيل خباا811.9/194

1املاغوط حممداالثار الكاملة811.9/195

6البيايت عبد الوهاباد لالطفال و الزيتون شعر811.9/196

34مفدي زكرياالياذة اجلزائر811.9/197

4فلوس االخضراحبك...ليس اعرتافا اخريا811.9/198

5ازواج عمراجلميلة ثقتل الوحش811.9/199

7بن محيدة حمسنمات رجل811.9/200

5عاشوري امحدلوجنا811.9/201

6عبد القادر بن حممدأسرية اجلزائر811.9/202

5النواب مظهروثريات ليلية811.9/203

5السائحي حممد االخضرالوان من اجلزائر811.9/204

2السائحي حممد االخضربكاء بال دموع811.9/205

5السائحي حممد االخضربقايا و اوشال811.9/206

1عطية ازهرالسفر اىل القلب811.9/207

5رايس مسريكتاب احلزن811.9/208

3النحيفي امحد الصايفحصاد السجن811.9/209

5بن مريومة حممودرسالة حب اىل امراة عري عادية811.9/210



5السبيعي يعقوبالسقوط اىل االعلى811.9/211

5عميش العريبمهوم بضمري الغائب احلاضر811.9/212

1محدي امحدحترير ما ال حيرر811.9/213

5باشوات عبد الواحدزمن الرحيل811.9/214

6رضا صاحلاحلان و مواقف811.9/215

4مالحي علياشواق مزمنة811.9/216

3حرزاهللا بوزيدمواويل العشق و االحزان811.9/217

5عبد الرحيم عبد الكرميبني موتني و عرس ط811.9/2181

811.9/219
نفحات ربانية لومع الدرر يف مدح خري 

البشر

السنغايل ابن عباس صل 

التجاين
3

5التليلي حممد الطاهرمسائل قرانية منظومات811.9/220

2عباس حممود العقادديوان العقاد811.9/221

5شرارة عبد اللطيفاالخطل الصغري811.9/222

5شرارة عبد اللطيفا براهيم طوقان811.9/223

5شرارة عبد اللطيفالياس ابو شبكة811.9/224

1حممد ناصرديوان ايب اليقظان اجلزء االول  ط811.9/2252

1حممد ناصرديوان ايب اليقظان اجلزء الثاين ط811.9/2261

10شنة امحدزنابق احلصاد شعر811.9/227

5ايب صاحل ابو احلسن عليمآسي !!و اين االسى811.9/228

5عنقر حممداهم من املهم شعر غنائي811.9/229

5محري هحمدانفجارات811.9/230

3عارف عليابعاد811.9/231

5املناصرة عزالدينجفرا شعر811.9/232

5بن مريومة حمموداملغين الفقري811.9/233

5النواب مظفراملساورة امام الباب الثاين811.9/234

25العريب دحوذاكرة الظل املمتد811.9/235

1ناصر حممديف رحاب اهللا811.9/236



9فلوس االخضرحقول البنفسج811.9/237

11لوصيف عثماناعراس امللح811.9/238

2سعد اهللا ابو القاسماشعار جزائرية811.9/239

10مالحي عليصفاء االزمنة اخلافقة811.9/240

بوابات النور811.9/241
بن القاضي عبد القادر بن 

حممد
5

8التلي خليفة حممدهكذا غىن طاغور الد االول811.9/242

8التلي خليفة حممدهكذا غىن طاغور الد الثاين811.9/243

8التلي خليفة حممدهكذا غىن طاغور الد الثالث811.9/244

4العريب دحواهاريج جزائري811.9/245

6زتيلي حممدايار مملكة احلوت811.9/246

811.9/247
الشعر الشعيب و دوره يف الثورة 

التحريرية الكربى مبنطقة االوراس
8العريب دحو

2دار الصادرديوان حافظ ابراهيم811.9/248

811.9/249
شعر سليمان العيسى اموعة الكاملة 

الد االول
10سليمان العيسى

811.9/250
شعر سليمان العيسى اموعة الكاملة 

الد الثاين
10سليمان العيسى

811.9/251
شعر سليمان العيسى اموعة الكاملة 

الد الثالث
10سليمان العيسى

8جنم امحد فؤادالعنربة شعر811.9/252

5بدور خضرعبري االرجوان811.9/253

8مشس الدين حممد علياما آن للرقص ان ينتهي811.9/254

9صاحل فرحانلغة اجلنوب .رؤية ادبية .811.9/255

7حرموش سليمانبني االنسان و احليوان811.9/256

8سليمي فاطمة الزهرةاناشيد و اشعار من الثورة املسلحة811.9/257

5الشيخ جعفر حسناعمدة سرمقند811.9/258

5بن صاحل امليداينقرط ايب811.9/259

12الغماري مصطفى حممدعرس يف مامت احلجاج811.9/260



5شايطة حممداحتجاجات عاشق ثائر811.9/261

5سعيد محيدلغة األبراج811.9/262

10بوحيدرة محيدمن اجل اغالق نوافذ احللم811.9/263

5القرمايت صاحلاللحمة و حلية811.9/264

811.9/265
احلوار الرفيع بني الصوت االمازيغي و 

احلرف العريب
5سي حمند اوحمند

7املفتاح عبد العزيزاوراق احلب العائد من املوت811.9/266

5السائحي حممد االخضرالراعي و احلكاية811.9/267

4عقاب بلخريالسفر يف الكلمات811.9/268

5عروس حسنيالف نافذة و حوار شعر811.9/269

10فرحات الياس حسنيالربيع "اجلزء االول من ديوان فرحات811.9/270

10فرحات الياس حسنيالصيف "اجلزء الثاين من ديوان فرحات811.9/271

10فرحات الياس حسنياخلريف "اجلزء الثالث من ديوان فرحات811.9/272

10فرحات الياس حسنيرباعيات فرحات811.9/273

1حلليح عيسىوشم علي زيد قريشي811.9/274

20قنان مجالديوان الشهيد الربيع بوشامة811.9/275

20محري امحدديوان الشعر الشعيب شعر الثورة املسلحة811.9/276

20الشبوكي حممدديوان الشيخ الشبوكي811.9/277

811.9/278
ديوان امحد شوقي الشوقيات" الد 

االول ,اجلزء االول و الثاين "
1كبا راميل

811.9/279
ديوان امحد شوقي الشوقيات" الد 

الثاين ,اجلزء الثالث و الرابع "
1كبا راميل

1عز الدين جالوجيصهيل احلرية811.9/280

1لوصيف عثمانغرداية811.9/281



1لوصيف عثمانمنش و هديل: شعر811.9/282

1لوصيف عثماناإلرهاصات : شعر811.9/283

1لوصيف عثمانأجبديات: شعر811.9/284

1لوصيف عثماناللؤلؤة : شعر811.9/285

1لوصيف عثمانبراءة: شعر811.9/286

5ستيشة صالحاألعمال الشعرية الكاملة811.9/287

4ايب يوسف جريرزجل ملرمي811.9/288

1احلكيم رزاق حمموداألرق شعر811.9/289

2أبو القاسم ألشايبديوان أغاين احلياة811.9/290

811.9/291
عاشق احمليط و اجلبل شعر عبد اهللا بين 

نوح
5السعدين مصطفى

1لوصيف عثماناملتغايب811.9/292

1لوصيف عثمانقصائد ظمأى811.9/293

1لوصيف عثمانلعينيك هذا الفيض811.9/294

1لوصيف عثمانزجنبيل811.9/295

1لوصيف عثمانقراءة يف ديوان الطبيعة811.9/296

1لوصيف عثمانكتاب االرشادات811.9/297

5شوشة فاروقوقت القتناص الوقت811.9/298

5شوشة فاروقالدائرة احملكمة811.9/299

5جويدة فاروقدائما انت قليب811.9/300

5جويدة فاروقو لالشواق عودة811.9/301

1عزدين ميهويبالرباعيات811.9/302

2عزدين ميهويبالنخلة و اداف811.9/303

2عزدين ميهويباللعنة و الغفران811.9/304

2عزدين ميهويبملصقات شيء كالشعر811.9/305

2عزدين ميهويبكاليغوال يرسم غرنيكا الراس811.9/306

5جودت فخر الدينكتاب الغزل811.9/307

2بدر مجال مرسىومضات و نبضات811.9/308

5بوزيدي حممدصوت اجلزائر شعر811.9/309



1محادي عبد اهللالربزخ و السكني811.9/310

811.9/311
ديوان قبل ,اثناء ,و بعد حممود صبح 

شاعر املهجر االسباين
7خليفة امحد يوسف

811.9/312
حكايات صخرية – سرير لغزلة السنبلة 

شعر
2االشعري حممد

2مطران خليلديوان خليل ج/811.9/3131

2مطران خليلديوان خليل ج/811.9/3142

2مطران خليلديوان خليل ج/811.9/3153

2ابراهيم ناجيليايل القاهرة811.9/316

811.9/317
احلى اربعني قصيدة حب يف الشعر 

العريب
5عبد العزيز جمدي سيد

811.9/318
احلى عشرين قصيدة رثاء يف الشعر 

العريب
5عبد العزيز جمدي سيد

3عاصي حجرشرح ديوان ايليا ابو ماضي811.9/319

3شامي حيييشرح ديوان ايب القاسم الشايب811.9/320

2شامي حيييشرح ديوان معروف الرصايف811.9/321

3عبد الفتاح صديقحياة و اعمال شعراء االدب الساخر811.9/322

4رمضان عبد املنعمغريب على العائلة _شعر_811.9/323

4عبده بدويهجرة شاعر811.9/324

4شوقي أمحدشوقيات الد األول811.9/325

811.9/326
ديوان امحد شوقي /الشوقيات 

/ط2/ج2
2امييل اكبا

811.9/327
ديوان امحد شوقي /الشوقيات 

/ط2/ج3
2امييل اكبا

811.9/328
ديوان امحد شوقي /الشوقيات 

/ط2/ج4
1امييل اكبا

1ناظم عبد اجلليلديوان الشعر املغريب التقليدي811.9/329

1اجلارم عليديوان اجلارم811.9/330



7حممد بن مسيةالعيديات اهولة تكملة ديوان حممد 811.9/331

5امحد الشهاريلسان النار811.9/332

7بوجدرةمن أجل اغالق نوافذ احللم "شعر"811.9/333

5امل دنقلاالعمال الكاملة  ط811.9/3341

3امييل ناصفاروع ما قيل يف الرجل811.9/335

1سيف اململوك سكتهالرائي شعر811.9/336

7وناء كردال مراحملسة خاطر811.9/337

7القادر بن حممد بن القاضيشعاع االصيل811.9/338

4عبد احلميد عباسةالدر املكنون يف الشعر امللحون811.9/339

5ياسر قطماشمشاغبات شعرية على الطريقة 811.9/340

3عرفان نظام الديناخر كلمات نزار811.9/341

4بوزيد حرزاهللاالغارة شعر811.9/342

4حممد احلبيب حشالنديوان الشيخ التلمساين بومدين بن 811.9/343

7حممد احلبيب حشالنمن وحي االمل شعر ملحون811.9/344

3مصطفى احلاج بكري محودةاجمادنا تتكلم و قصائد اخرى811.9/345

4حممد احلبيب حشالنديوان الشيخ عبد القادر اخلالدي شعر 811.9/346

1امحد شوقيالشوقيات الصحيحة اجلزء 811.9/3471

1امحد شوقيالشوقيات الصحيحة اجلزء 811.9/3482

1امحد شوقيالشوقيات الصحيحة اجلزء 811.9/3493

1امحد شوقيالشوقيات الصحيحة اجلزء 811.9/3504

5شامي حيييالشوقيات ج1/ج811.9/3512

3امييل ناصفاروع ما قيل يف املرأة  مجال املراة811.9/352

18الربيعي بن سالمة و اخرونموسوعة الشعر اجلزائري811.9/353

3امييل ناصيفاروع ما قيل يف احلكمة811.9/354

1حممد كامل ونوسخارج اسوار اهلمس811.9/355

17يوسف غليسيتغريبة جعفر الطيار811.9/356

5حسني خريسرسالة اىل ليلى االسرية يف بغداد811.9/357

3غادة السمانعاشقة احملربة811.9/358

4حافظ ابراهيماملؤلفات الكاملة (الديوان)811.9/359

2يوسف  شكري فرحاتديوان البارودي ج811.9/3601

2يوسف  شكري فرحاتديوان البارودي ج811.9/3612

5يوسف الشيخ حممد الشوقيات ألمري الشعراء امحد شوقي811.9/362



2السعيد الورقيلغة الشعر العريب احلديث مقوماا 811.9/363

6حممد عبد الرحيمعكظيات املتنافسون بالشعر العريب811.9/364

5ابو القاسم الشايبالشوقيات للشاعر املرحوم أمحد شوقي 811.9/365

3قاسم خملف الكرديديوان أشعار ألف ليلة و ليلة811.9/366

2حممد نور الدين عبد املنعمخمتارات من الشعر الفارسي احلديث811.9/367

2امحد بن طباطبا العلويعيار الشعر811.9/368

811.9/369

5ذجت عبد الغفور القصيدة اإلسالمية و شعرائها 811.9/370

3حممد ثابتروائع نزار قباين811.9/371

5حممود درزيشاالعمال اجلديدة811.9/372

5علي مهدي زيتونديوان اإلمام علي بن أيب طالب811.9/373

5نادية عمر صربيزهور اخلوخ  خمتارات من الشعر البياين811.9/374

5أمييل ناصيفأروع ما قيل يف املديح811.9/375

5أمييل ناصيفأروع ما قيل يف الكرم و البخل811.9/376

5أمييل ناصيفأروع ما قيل يف األدب االجتماعي811.9/377

5أمييل ناصيفأروع ما قيل يف اهلجاء811.9/378

5حممد بركاتقصائد خمتارة  من روائع الغزل يف 811.9/379

5جالل الدين السيوطينزهة العمر يف التفضيل بني البيض و 811.9/380

1تاج البشري حسناالبتداعية يف الشعر العريب احلديث811.9/381

4حممد عبد اهللا عطواناجتاهات وطنية يف الشعر الفلسطيين 811.9/382

5رجاء ياقوتمدخل إىل الشعر الفرنسي احلديث و 811.9/383

5حممد الطمارسلسلة الدراسات الكربى مع شعراء 811.9/384

5رابح العوسياجتاهات يف الشعر الفرنسي من خالل 811.9/385

2حممد محدي ابراهيمخمتارات من الشعر اليوناين احلديث811.9/386

811.9/387

3امساعيل املساويديوان الكتايف811.9/388

4امحد عوينالطبيعة الرومانسية يف الشعر العريب 811.9/389

3اعتدال عثماناضاءة النص "قراءة يف  الشعر العريب 811.9/390

2سراج الدين حممدسلسلة املبدعون "الزهد و التصوف يف 811.9/391

3سراج الدين حممدسلسلة املبدعون الفخر يف الشعر العريب811.9/392

3سراج الدين حممدسلسلة املبدعون الرثاء يف الشعر العريب811.9/393

3سراج الدين حممدسلسلة املبدعون النوادر و الطرائق يف 811.9/394



3سراج الدين حممدسلسلة املبدعون احلكمة يف الشعر 811.9/395

3سراج الدين حممدسلسلة املبدعون املديح يف الشعر العريب811.9/396

3سراج الدين حممدسلسلة املبدعون اهلجاء يف الشعر العريب811.9/397

3محدي الشيخجدلية الرتاث يف شعر شوقي الغنائ811.9/398

3صالح الدين حممد عبد مدارس الشعر العريب يف العصر احلديث811.9/399

5عبد الرمحان حممد الوصيفينزار قباين شاعر احلب و الثورة811.9/400

5عبد العزيز صايف اجليلنبضات قلب شاعر811.9/401

3بدوي امحد طبانةكوكية من شعراء العصر811.9/402

9امين صادقديوان االنصاري االعمال الكاملة 811.9/403

5حممد اهلادي السنوسي شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر 811.9/404

5حممد اهلادي السنوسي شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر 811.9/405

3عبد احلق املواينشعر اقبية الروح811.9/406

3صاحل احلنيطيموسوعة الشعر النبطي الشعيب811.9/407

5حمفوظ كحوالأروع قصائد أمحد مطر، سلسلة الشعر 811.9/408

5حممد فتوح امحداحلداثة الشعرية االصول و التجليات811.9/409

4حممد علي الصديقي املكيالذخر و العدة يف شرح الربدة811.9/410

3شلتاع عبود شراداثر القران يف الشعر العريب احلديث811.9/411

1صالح الدين الصفديالغيث املسجل يف شرح المية العجم 811.9/412

1صالح الدين الصفديالغيث املسجل يف شرح المية العجم 811.9/413

6منري سلطانااليقاع يف شعر شوقي الغنائي جمملة و 811.9/414

3هاين اخلريموسوعة أعالم الشعر العريب"أدونيس 811.9/415

2جمموعة مؤلفنيالعواصم الثقافية العربية وحركة الشعر811.9/416

القريواين أبو علي حسنالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه ج811.9/417-1

811.9/418

6منري سلطانفنون االيقاع يف شعر شوقي الغنائي811.9/419

5هالل حممد العيسىروائع الشعر وجواهر األدب811.9/420

4أمحد حممود مباركنظرات يف شعر غازي القصيب ط811.9/4211

4جت علي جين العبيديالفلوجة يف الشعر املعاصر ط811.9/4221

6مصطفى عبد الشايفيف الشعر احلديث واملعاصر ط811.9/4231

6ابراهيم خليلمدخل لدراسة الشعر العريب احلديث 811.9/424

6أمحد علي اهلمداينديوان اهلمداين ط811.9/4251

6عبد الرضا عليموسيقى شعر العرب: قدميه  وحديثه 811.9/426



4احسان عباساجتاهات الشعر العريب املعاصر ط811.9/4273

1 فضل سامل العيسىالنزعة اإلنسانية لشعر الرابطة القلمية811.9/428

7أيب القاسم الشايبديوان ايب القاسم الشايب: اغاين احلياة 811.9/429

4حممود درويشيوميات احلزن العادي ط811.9/4304

5حممود درويشأثر الفراشة ط811.9/4312

3حممود درويشاألعمال األوىل ج1 ط811.9/4322

3حممود درويشاألعمال األوىل ج2 ط811.9/4332

3حممود درويشاألعمال األوىل ج3 ط811.9/4342

3حممود درويشملاذا تركت احلصان وحيدا ط811.9/4354

3سامر حمي الدين أمنيمن روائع قصائد نزار قباين شاعر املرأة 811.9/436

5هاين اخلريموسوعة اعالم الشعر العريب احلديث: 811.9/437

6أدونيسمقدمة للشعر العريب ط811.9/4381

21كحوال حمفوظأبو القاسم الشايب مع روائع شعره: 811.9/439

5العبد الرمحان سعادالشعر العريب احلديث: البنية والرؤية 811.9/440

7كحوال حمفوظأروع قصائد أمحد رامي مع دراسة 811.9/441

5مربيعي الطاهرالياذة اجلزائر لشاعر الثورة مفدي زكريا: 811.9/442

5نسيب املنيالعناق والقبلة يف روائع الشعر العريب811.9/443

4مبيض وفيق أمحدالشفتان والثغر يف روائع الشعر العريب811.9/444

5الدراويش عبد الفتاحموسوعة أمجل القصائد اخلليجية 811.9/445

10أبو عيد بنانأمجل القصائد اخلليجية811.9/446

5 زار $�� � ا���ل ا�#��"�  ج.1 ط 811.9/44714

4نزار قبايناألعمال الشعرية الكاملة (ج.2)( 811.9/448

األعمال السياسية الكاملة (ج.3) 811.9/449

(ط.3)

6نزار قباين

األعمال الشعرية الكاملة (ج.4) 811.9/450

(ط.2)

5نزار قباين

األعمال الشعرية الكاملة (ج.5( 811.9/451

(ط.2)

5نزار قباين

األعمال السياسية الكاملة (ج.6) 811.9/452

(ط.2)

5نزار قباين

5نزار قبايناالعمال النثرية الكاملة (ج.7) (ط.2)811.9/453

5نزار قبايناالعمال النثرية الكاملة (ج.8) (ط.2)811.9/454

2كبا امييلديوان ايب القاسم الشايب م.1 "الشعر"811.9/455

2كبا امييلديوان ايب القاسم الشايب م.2 "النثر"811.9/456

5أبوسليم حممد ابراهيمديوان افق وشفق (ج.1) (ط.4)811.9/457

الشعر وتعدد القراءات : وقائع ملتقى 811.9/458

الشارقة للشعر العريب ط.1

5جت احلديثي



الشعر العريب احلديث يف موريتانيا : 811.9/459

دراسة يف تطور البناء الفين والداليل 

ولد حممد املصطفى، حممد 

حلسن

7

2حسني زيدانفضاء ملوسم االصرار811.9/460

1حسني زيداناعتصام811.9/461

2حسني زيدانقصائد من االوراس اىل القدس: شعر811.9/462

3حممود الشيخالشعر والشعراء811.9/463

811.9/464
اخلطاب الشعري يف السبعينات: دراسة 

فنية وداللية
6أمحد الصغري املرغي

4علي ناصر غالبلغة الشعر عند اجلواهري ط811.9/4651

4حممد امحد اايلالشاعران حيدر حممود ونزار قباين ط811.9/4661

4مقداد حممد شكر قاسمالبنية االيقاعية يف شعر اجلواهري ط811.9/4671

روائع من قصائد شاعر املنفى مظفر 811.9/468

النواب ط1

2سامر امني

1سامر امنياألعمال الشعرية أمحد مطر ط811.9/4691

2سامر امني روائع من قصائد حممود درويش ط811.9/4701

من روائع شاعر العراق حممد مهدي 811.9/471

اجلواهري ط1

4سامر امني

2النا حممد مامكغشعر احسان عباس: دراسة حتليلية ط811.9/4721

غواية سيدري: قراءات يف شعر حممود 811.9/473

درويش

3خالد عبد الرؤوف اجلرب

لغة احلرب يف شعر احلماسة: دراسة 811.9/474

داللية ط1

عبد اللطيف مطيع عبد 

القادر

5

مجاليات املعىن الشعري: التشكيل 811.9/475

والتأويل ط1

4عبد القادر الرباعي

روائع من قصائد حممود درويش: حياته 811.9/476

شعره ط1

1سامر امني

3فوزي سعد عيسىالنص الشعري وآليات القراءة811.9/477

لغة الشعر العريب احلديث: مقوماا 811.9/478

الفنية وطاقاا االبداعية

3الورقى السعيد

البنية اللغوية يف النص الشعر العريب 811.9/479

الشعري: درس تطبيقي يف ضوء علم 

3حممد الدسوقي

اللغة الشعرية عند النحاة: دراسة 811.9/480

للشاهد الشعري والضرورة الشعرية يف 

3حممد عبدو فلفل

االجتاه النفسي يف نقد الشعر العريب 811.9/481

ط1

2عبد القادر فيدوح

811.9/482
الصورة الفنية يف النقدالشعري: دراسة 

يف النظرية والتطبيق ط1
3الرباعي غبد القاهر

2اجلبوري حيىياحلنني والغربة يف الشعر العريب: احلنني 811.9/483

3ابراهيم اسالمابراهيم ناجي: االعمال الكاملة811.9/484

3ابراهيم اسالمامحد مطر: االعمال الكاملة811.9/485

3أبو زيد سامي يوسفابن الرومي: قراءة نقدية يف شعره811.9/486



بنية القصيدة يف شعر عزالدين املناصرة 811.9/487

ط1

4القصريي فيصل صاحل

االعمال الشعرية: عزالدين مناصرة ط1 811.9/488

ج1

4املناصرة عزالدين

االعمال الشعرية: عزالدين مناصرة ط1 811.9/489

ج2

4املناصرة عزالدين

النقد التطبيقي عند املرزوقي: شاعر 811.9/490

احلماسة ط1

4خضري عبد اهلادي

2جربان خليل جربانالشعر811.9/491

4العكيلي عهود عبد الواحدالصورة الشعرية عند ذي الرمة ط811.9/4921

4عفيف نايف حاطومديوان ايليا أبو ماضي ط811.9/4931

أمري الشعراء امحد شوقي: حياته وشعره 811.9/494

ط1

4الطريفي يوسف عطا

4الربيحات عمر امحداالثر الثورايت يف شعر حممود درويش811.9/495

2اجلواهري حممد مهديديوان اجلواهري م811.9/4961

2اجلواهري حممد مهديديوان اجلواهري م811.9/4972

2اجلواهري حممد مهديديوان اجلواهري م811.9/4983

2اجلواهري حممد مهديديوان اجلواهري م811.9/4994

2اجلواهري حممد مهديديوان اجلواهري م811.9/5005

7الزواهرة حممد هزاعاللون وداللته يف الشعر ط811.9/5011

االسلوبية الشعرية: قراءة يف شعر حممود 811.9/502

حسن امساعيل ط1

4داود عشتار

صورة املرأة يف شعر الصعاليك 811.9/503

واللصوص حىت اية العصر االموي 

4كفايف كفايف

الصورة يف شعر نزار قباين: دراسة 811.9/504

مجالية ط1

4شرب سحر هادي سعيد

مجالية الصورة يف جدلية العالقة بني 811.9/505

الفن التشكيلي والشعر ط1

4عبيد كلود

4املالكي عباس بايناعرتافات رجل مات مبكرا ط811.9/5061

4اجلبايل سناءاالسكندرية الشعر والشعراء811.9/507

4يوسف أبو يوسفامجل وردة يف الوجود811.9/508

الطبيعة الرومانسية يف الشعر العريب 811.9/509

احلديث ط1

4عوين امحد

4الطريفي يوسف عطابدر شاكر السياب: حياته وشعره ط811.9/5102

4واحل عصام حفظ اهللالتناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر811.9/511

4الدرويش عبد الفتاحنزار قباين: حياته وشعره ط811.9/5121

4الطريفي يوسف عطاأبو القاسم الشايب: حياته وشعره ط811.9/5131

4الطريفي يوسف عطاابراهيم طوقان:حياته وشعره ط811.9/5141

4عبد ربه حممدحممود درويش من املهد اىل اللحد ط811.9/5151

ومضات اسالمية يف الشعر العريب 811.9/516

املعاصر ط1

4مبارك أمحد حممود

1خيزار ميلودإين أرى ط811.9/5171



مجع و تقدمي قواطع املريد: دراسة يف 811.9/518

شعر التصرف ط1

الربجي حممد بن عزوز و 

عجايل كمال

2

1باوية صالح الدينصباح اخلري يا عرب : شعر ط811.9/5191

1اخلطيب نبيلةهي القدس : ديوان الشعر ط811.9/5201

2حمفوظ كحوالأروع قصائد أمحد رامي811.9/521

6سامي-ج-اخلوريأحلى قصائد نزار قباين811.9/522

3ناصيف أميلأروع ما قيل يف مديح الرسول811.9/523

أحلى عشرة أالف بيت يف الشعر 811.9/524

العريب ط1

3كامل جمدي

الزمان و املكان يف شعر أيب الطيب 811.9/525

املتنيب ط1

2مطلك حيدر الزم

خمتارة دواوين "ديوان أبو القاسم 811.9/526

الشايب" ط1

1فاعور علي

خمتارة دواوين/دواوين الشوقيات ط1 811.9/527

ديوان أمحد شوقي ج1

1فاعور علي

مفاهيم حداثة الشعر العريب يف القرن 811.9/528

العشرين ط1

األسدي سامر فاضل عبد 

الكاظم

2

القصيدة الطويلة يف الشعر العريب 811.9/529

املعاصر ط1

2رحاحلة أمحد زهري

3كحوال حمفوظأروع قصائد مفدي زكريا811.9/530

1اخلطيب أمحدأحوال الكتابة ط811.9/5311

موسيقى الشعر املسرحي يف مصر " 811.9/532

1997-1927" : مدخل اىل املنهج 

3مجعة كامل حممود

منطق الطري يف نقد الشعر العريب 811.9/533

املعاصر ط1

3جاد عزت

حممود سامي البارودي  ديوان البارودي ج811.9/5341

باشا

1

حممود سامي البارودي  ديوان البارودي ج811.9/5352

باشا

1

حممود سامي البارودي  ديوان البارودي ج811.9/5363

باشا

1

حممود سامي البارودي  ديوان البارودي ج811.9/5374

باشا

1

2سامر حمي الدين أمنيروائع من قصائد حممود درويش811.9/538

3فتيحة الفرارجيفيض الورود على الثلوج811.9/539

3خالد بن صاحلمائة وعشرون مرتا عن البيت811.9/540

قصائد صنعت جمدي وقصائد تعرضت 811.9/541

ملقص الرقيب ط1

3نزار قباين

3برنار نوبلكتاب النسيان811.9/542

ظاهرة الغموض يف الشعر العريب 811.9/543

احلديث ط1

3عبد العليم حممد إمساعيل

811.9/544
تقي الدين السروحي ما تبقى من شعره 

وموشحاته ط1
3نبيل حممد رشاد

3حممد الصفراينجتويد الشعر العريب احلديث ط811.9/5451

2حداد فؤاداألعمال الكامل م1 : مصر811.9/546

2حداد فؤاداألعمال الكاملة م2 :811.9/547



األعمال الكاملة م3 : الزم تعيش 811.9/548

املقاومة

2حداد فؤاد

2حداد فؤاداألعمال الكاملة م4 : الفن مملكة811.9/549

2حداد فؤاداألعمال الكاملة م5 : املزاج والقصر811.9/550

األعمال الكاملة م6 : علشان باحب 811.9/551

النيب

2حداد فؤاد

2حداد فؤاداألعمال الكاملة م7 : أم اآله811.9/552

2حداد فؤاداألعمال الكاملة م8 : ليلي وصباحيات811.9/553

2حداد فؤاداألعمال الكاملة م9: مرآة الصوت811.9/554

2حداد فؤاداألعمال الكاملة م10 : قال الشاعر811.9/555

2حداد فؤاداألعمال الكاملة م11 : من القلب للقلب811.9/556

2حداد فؤاداألعمال الكاملة م12  : ال مذكرات811.9/557

اإلغرتاب يف الشعر العريب الرومانسي : 811.9/558

مقاربة موضوعاتية للخطابات الشعرية 

3بوطارن حممد اهلادي

3أبو ماضي وصفيجدار الصمت : ديوان شعر811.9/559

3حنال حممدمهس القوايف : شعر811.9/560

آفاق النص الشعري يف مرآة املنهج 811.9/561

التكاملي : دراسات نقدية يف مواجهة 

3عبد الدامي صابر

811.9/562
شعرية اجلسد : عصر صدر اإلسالم 

والعصر األموي ط1
3حممود حممد حسن

بدر شاكر السياب : ثورة الشعر ومرارة 811.9/563

املوت ط1

3اخلري هاين

3بسبح أمحد حسنديوان ايب القاسم الشايب ط811.9/5645

ديوان اإلمام الشيخ حممد متويل 811.9/565

الشعراوي : شاعر الدعاة وداعية 

3عبد الدامي صابر

3شوقي أمحدقصيدة العلم والتعليم ونصوص أخرى811.9/566

3اخلري هاينعمر أيب ريشة : قيتارة اخللود811.9/567

3اخلري هاينبدر شاعر السياب : ثورة الشعر ومرارة811.9/568

أمل دنقل : شاعر املنفى واللحظة 811.9/569

احلارقة

3اخلري هاين

بدوي اجلدل : عمالق الكالسيكية 811.9/570

املعاصرة

3اخلري هاين

حممد مهدي اجلواهري : شاعر 811.9/571

الكالسيكية الفخمة

3اخلري هاين

مظفر النواب : شاعر املعارضة 811.9/572

السياسية والغضب القومي

3اخلري هاين

3وليد راغبأحبث عنك  ط811.9/5731

3جنوى يونسيف مفرتق الطرق  ط811.9/5741

4العرايف مصطفىبالغة النص الشعري ط.811.9/5751

انساق التماثل يف الشعر العريب املعاصر 811.9/576

ط.1

4البعويل ابراهيم عبد اهللا

احلداثة الشعبية العربية بني املمارسة 811.9/577

والتنظري ط.1

5الدادبيسي الكبري



5ابو زيد سامي يوسفاألدب العريب احلديث " شعر " ط.811.9/5781

3جالل أمحدملحمة الزعاطشة : شعر811.9/579

2باوية صالح الدينمن مذكرات حاكم عريب : شعر811.9/580

2مكسح دليلةتعرجات خلف خطر الشمس811.9/581

2اهلربس نايف عبد اهللاديوان سالم على الربدة ط.811.9/5821

درا�ت �� ا�
�� ا����� 811

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب 

12عبد اهللا رضوان البىن الشعرية: دراسة تطبيقية يف811/01

811/02
تاريخ الشعر العريب حىت أخر القرن 

الثالث اهلجري
1ألبهيقي جنيب حممد

1اجلندي عليالشعراء و انشاء الشعر811/03

1حاوي آليافن الشعر اخلمري و تطوره عند العرب811/04

811/05
فن املصدار: دراسة يف الشعر الشعيب 

السوداين
18حريز حامد

1حسان عبد احلكيمالتصوف يف الشعر العريب811/06

2خليل خليل امحدالشعرالشعيب اللبناين دراسة و خمتارات811/07

19الشايب امحدتاريخ الشعر السياسي ط811/085

1الشايب امحدتاريخ النقائض يف الشعر العريب ط811/093

2السنوسي زين العابدينالوطنية يف شعر أيب محديس811/10

1أجلراري عباسموشحات مغربية: دراسة و نصوص811/11

1العبد اهللا كاملشعراء من املاضي811/12

4ألعبيدي مجال جنمالرجس نشاته أشهر شعرائه811/13

1عياد شكري حممدموسيقى الشعر العريب811/14

10احلموي نقي الدينبلوغ األمل يف فن الزجل811/15



اتمع يف علم الشعر و عمله811/16
القرياوي عبد الكرمي 

النهشيلي
2

1مقلد حممد يوسفشعراء موريتانيا القدماء و احملدثون811/17

35مصطفى موهوباملثالية يف الشعر العريب811/18

1البك صالح الدينشعراء الوطنية يف السودان811/19

5هيغلفن الشعر811/20

2الباخرزي ابو احلسن عليدمية القصر و عصره أهل العصرج811/211

811/22
مكانة الفارايب يف تاريخ نظرية احملاكاة 

يف الشعر
1البصري عبد اجلبار

1االصفهاين ابو بكر حممدالنصف االول من كتاب الزهرة811/23

1طنوس وهيبالوطن يف الشعر العريب811/24

1الرافعي عبد الرمحانشعراء الوطنية يف مصر811/25

12القريشي ابو زيد حممدمجهرة اشعار العرب811/26

12نبوي عبد العزيزحماضرات يف الشعر العريب القدمي811/27

31اليوسف يوسفالغزل العذري دراسة يف احلب املقموع811/28

811/29
دور الشعر الشعيب اجلزائري يف الثورة 

1930/1945
11ابن الشيخ التلي

3الغزي بدر الدين حممدالزيدة يف شرح الربدة811/30

811/31
البعد الفين و الفكري عند الشاعر 

مصطفى الغماري
24حيياوي الطاهر

1ناصر حممدمفدي زكريا شاعر النضال و الثورة811/32

811/33
مصادر الشعر اجلاهلي و قيمتها 

التارخيية
2االسد ناصر الدين

811/34
تطور الغزل بني اجلاهلية و االسالم من 

امرئ القيس اىل ابن ايب ربيعة
8فيصل شكري



4شلق عليالسماع يف الشعر العريب811/35

4شلق عليالشم يف الشعر العريب811/36

811/37
نصوص خمتارة من االدب االسالمي و 

االموي
9طنوس وهيب

811/38
الشعر الشعيب و الثورة التحريرية لدائرة 

مروانة 1955/1962
26العريب ردحو

6الشلق علياللمس يف الشعر العريب  ط811/391

9ضيف شوقيالتطور و التجريد يف الشعر االموي811/40

811/41
طبقات الشعراء اجلاهليني و 

االسالميني ط2
4البصري ابو عبداهللا حممد

4عبد الرمحان مصطفىالربيع يف األدب و الفن و احلياة811/42

811/43
عمر بن أيب ربيعة املخزومي و فصل يف 

تطور الغزل و النسيب يف الشعر العريب
27فروج عمر

811/44
الشعر التونسي املعاصر 

1870/1970
4اجلابري حممد الصاحل

6احلاوي أليابدوي اجلبل: دراسة وتقييم ج2 ط811/451

811/46
من البيت إىل القصيدة _دراسة يف 

الشعر اليمين اجلديد
10املقاحل عبد العزيز

811/47
شعر لبيد بن ربيعة بني جاهليته و 

إسالمه
20صيام عبد الرمحان

1الشكعة مصطفىفنون الشعر يف جمتمع احلماديني811/48

10احلاوي أليااألخطل يف سريته و نفسيته و شعره811/49

811/50
بدر شاكر السياب: دراسة حياته و 

شعره
7عباس إحسان

22حاوي ألياالنابغة الذبياين سياسته و فنه و تقنيته811/51



11فروج عمرأبو متام شاعر اخلليفة حممد املعتصم باهللا811/52

811/53
شعر عمر بن الفارض: دراسة يف فن 

الشعر الصويف
13نصر عاطف جوده

13حاوي ألياامرئ القيس شاعر املرأة و الطبيعة ط811/542

6الرضي إحسانحسان بن ثابت حياته و شعره  ط811/553

7شرف الدين خليلأبو العتاهية بني الرفض و القبول811/56

811/57
الياس أبو شبكة يف غلواء دراسة و 

ديوان

خوري سامي و رحيم 

الياس
15

2احلويف امحد حممدالغزل يف العصر اجلاهلي811/58

5جروه عالوة وهيبالتجريب يف القصيدة العربية811/59

9سعد اهللا أبو قاسمشاعر اجلزائر حممد العيد آل خليفة811/60

1اجلندي حممدشعراء من بالد الشام811/61

811/62
عصر سالطني املماليك و نتاجه األديب 

اثر البيئة العربية يف الشعرم7
2سليم حممود مرزوق

811/63
القاضي األديب الشاذيل القسنطيين 

دراسة و نصوص
19سعد اهللا أبو قاسم

811/64
ايب هاين املغريب االندلسي...شاعر 

الدولة الفاطمية
14اليعالوي حممد

2ابن قطيبة عبداهللا بن حلمالشعر و الشعراء طبقات ط811/653

811/66
االمري عبد القادر اجلزائري متصوفا و 

شاعرا
6السيد فؤاد صاحل

2فروج عمرامحد بن عبد اهللا بن سليمان املعري811/67

811/68
الرشاد يف الشعر العريب او جراحات 

القلوب ط2
7ابو ناجي حممود حسن



5اخلريف صاحل حممدحممد سعيد الزاهري811/69

811/70
اثر الفكر الغريب يف الشاعر مجيل 

صدقي الزهاوي
1سلوم داود

1الشكة مصطفىابو الطيب املتنيب يف مصر و العراقيني811/71

1احلاوي اليابدر شاكر السياب ج2 ط811/723

811/73
بعض مناذج الوطنية يف الشعر الشعيب 

االوراسي خالل الثورة
15العريب دحو

6جمموعة من الكتابمع سليمان العيسى ط811/741

811/75
حسان بن ثابت االنصاري من احلرية 

الر االلتزام  ط1
2شرف الدين خليل

2شرف الدين خليلابو فراس احلمداين غنوة رومانسية811/76

5البدوي ابو احلسن عليروائع اقبال811/77

1االربلي جورج ذالتذكرة الفخرية811/78

4غريب جورجاجلاحظ: دراسة عامة811/79

811/80
شعر احلقيقة دراسة يف نتاج معني 

بسيسو
10صبحي حميي الدين

6غريب جورجشاعرات العرب يف االسالم811/81

8محادي حممد احلبيباملعري و جوانب من اللزوميات ط811/823

3ابن قتيبة ابو حممدالشعر و الشعراء ط811/832

1غريب جورجشاعرات العرب يف اجلاهلية811/84

811/85
شعر اللهو و اخلمر: تارخيه و اعالمه 

االعشى االخطل _ابو نواس
7غريب جورج

811/86
ابو الفضل الوليد ,الياس عبد اهللا 

طعمه,شاعر احلمراء
5غريب جورج

10غريب جورجذو القلبني مجيل بن معمر811/87



811/88
ابن هانئ االندلسي متنيب 

املغرب:دراسة و خمتارات
6كرو ابو القاسم حممد

811/89
اضواء على الشاعر عبد الوهاب ساري 

1892-1957
5دندشي حسن عمر

5منصور عز الديننظريات يف شعر مصطفى بن ذكرى811/90

ا��و�و� ا�د��� ا����رة : ا�و  واس811/91

ا�ن ا�رو�� ا��� ��
�2رف ا�د�ن &"�ل 

811/92
املوسوعة االدبية املسرية ابوفراس_ 

الفرزدق _ البحرتي حسان بن ثابت
2شرف الدين خليل

811/93
املوسوعة االدبية املسرية ابو العتاهية  _ 

حسان بن ثابت
2شرف الدين خليل

5ركييب عبد اهللالشاعر جلواح من التمرد اىل االنتحار811/94

811/95
جولة مع القصيدة: تامالت و خواطر 

حول الشعر
17ام سهام

811/96
شعر الشباب يف اجلزائر بني الواقع و 

االفاق
7فتح الباب حسن

15زيان ي الدينالشعر اجلاهلي تطوره و خصائصه الفنية811/97

5معتوف جوالج عبدوابن الرومي الشاعر املغبون ط811/983

811/99
الغزل_تارخيه و اعالمه _عمال بن ايب 

ربيعة مجيل بن يعمر
2غريب جورج

5ضيف شوقيالرثاء ط811/1003

5جمموعة من االدباءالوصف ط811/1013

5الرهان سامياملديح ط811/1024

811/103
دراسات يف النص الشعري: العصر 

العباسي
1بدوي عبده

6ابن شريفة حممدابو متام و ابو الطيب يف ادب املغاربة811/104



13ضيف شوقيدراسات يف الشعر العريب املعاصر ط811/1057

811/106
الشاعر القروي رشيد سليم اخلوري 

ج1-ج2 ط2
3احلاوي ايليا

3خفاجي عبد املنعمالشعر اجلاهلي811/107

ابراهيم احلصري811/108
الشريف عبد اجلبار و 

ديب علي
1

5فروج عمربشار بن برد و فاحتة العصر العباسي811/109

5فروج عمرهذا الشعر احلديث ط811/1102

51صيام زكريادراسة يف الشعر اجلاهلي ط811/1112-1

املنفرجة811/112
ابن بدوي ابو الفضل 

يوسف
7

8شوقي ضيفالبارودي رائد الشعر احلديث ط811/1134

4ابو زيد حممد امحدالطري يف االدب العريب ط811/1141

811/115
ابو العالء الالهوري: حياته،نثره،شعره 

ط2
5اظهر ظهور امحد

1خريف صاحلعمر بن قدور اجلزائري811/116

811/117
القضية اجلزائرية عند بعض الشعراء 

العرب
5السيد نور الدين

7معتوف جورج عبدواملتنيب شاعر الشخصية القوية ط811/1183

7الفاخوري حناالفخر و احلماسة ط811/1194

7الدهان حممد سامياهلجاء ط811/1203

811/121
ابو القاسم الشايب شاعر احلياة و 

املوت  ج1-ج2-ج3
1احلاوي ايليا

811/122
بدر شاكر السياب شاعر االناشيد و 

املراثي
2احلاوي ايليا

811/123
خليل مطران طليحة الشعراء احملدثني 

ج1-ج4 ط2
6احلاوي ايليا



5السريايف ابو سعيدضرورة الشعر ط811/1241

5أخلريف صاحلحممد العيد آل خليفة811/125

811/126
الثورة اجلزائرية يف الشعر العراقي اجلزء 

االول ط_02
10سعدي عثمان

811/127
الثورة اجلزائرية يف الشعر العراقي اجلزء 

الثاين ط_02
10سعدي عثمان

5الفحام شاكرالفرزدق811/128

811/129

الرتاث و التجديد يف شعر السياب 

"دراسة حتليلية مجالية يف موارده، صوره 

موسيقاه ولغته

25خالف عثمان

10مريدن عزيزةالقصة الشعرية يف العصر احلديث811/130

811/131
االغرتاب يف حياة و شعر الشريف 

الرضي
7حاسم عزيز السيد

811/132
بنية اخلطاب _دراسة تشرحيية لقصيدة 

اشجان مينية
49مرتاض عبد امللك

1التوخيي حممداملتنيب ابن شعراء العصر العباسي811/133

811/134
لسان الدين بن اخلطيب حياته و فكره 

و شعره
1قصيحي عصام

811/135
تطور الشعر اجلزائري منذ سنة 

1980_1945
11الوناس شعباين

811/136
مدخل اىل عامل الشعر يف اجلزائر قرارة 

مفتاحية منهج تطبيقي
11عكاشة شايب

811/137
مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة 

"دراسة و نصوص
1ناصر حممد

811/138
الشعر اجلاهلي منهج يف دراسته و 

تقوميه اجلزء الثاين
1النويهي حممد

811/139
مع شعراء االندلس و املتنيب: سري 

ودراسات
1اميليو غرسيه

1حاوي ايلياقراءة يف مكانة النص الشعري ط811/1401



1حسني طه مع ايب العالء يف سجنه 811/141

1لطفي عبد ايداملتنيب فارس الفكر العريب811/142

1الطفرادي حممداسطورة الزهد عند ايب العتاهية811/143

811/144

شعر احلرب يف أدب العرب يف 

العصرين ى االموي و العباسي اىل 

عهد سيف الدولة

1احملاسن زين

1الطيب عبد اهللامع ايب الطيب ط811/1452

811/146
عبقرية الشريف الرضى اجلزء االول و 

الثاين
1مبارك زكي

1سليم حممود رزقصيف الدين احللي811/147

1الدسوقي عمرحممود سامي البارودي811/148

1الواعظ حمسنمعروف الرصايف حياته و أدبه السياسي811/149

1اطميش حمسنالشعر العريب احلديث مسرحيا811/150

811/151
اعالم الشعر العريب احلديث : امحد 

شوقي
1حاوي ايليا

811/152
تطور الشعر العريب احلديث يف العراق: 

اجتاهات الرؤيا و مجاليات النسيج
1علوان علي عباس

33حجاجي محرانحياة و اثار ايب زمرك شاعر احلمراء811/153

11الرفاعي عبد العزيزأرطأة بن سهية: حياته و شعره811/154

20حممد بن مسيةحممد العيد ال خليفة811/155

20فؤاد نعمات امحدخصائص الشعر احلديث811/156

811/157
تطور القصيدة الغنائية يف الشعر 

احلديث من 1881_1938
10الكبري حسن امحد

20يف عبد اهللا بلقاسممفدي زكريا_شاعر جمد ثورة811/158

5بالل شارلاجلاحظ يف البصرة و بغداد وسامراء811/159



811/160
ابو الطيب املتنيب دراسة يف التاريخ 

االديب
16بالشري حسن

811/161
ابو بكر مصطفى بن رمحون: حياته و 

شعره
3عجال كمال

811/162
تطور شعر الطبيعة بني اجلاهلية و 

اإلسالم
30فالق مروات امحد

11بلحيا الطاهرتأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا811/163

6النحوي عدنان علي رضاملحمة فلسطني ط811/1643

811/165
امري الشعر يف العصر القدمي امرئ 

القيس
1مسك حممد صاحل

1خنسة وفيقدراسات يف الشعر السوري احلديث811/166

811/167
شعر الثورة عند مفدي زكريا _دراسة 

فنية حتليلية
10الشيخ صاحل حييي

7األسعد عمرجممع أشعار معجم البلدان اجلزء األول811/168

7األسعد عمرجممع أشعار معجم البلدان اجلزء الثاين811/169

811/170
ابو نواس يف تارخيه و شعره و مباذله و 

عبثه و جمونه
2املنصور ابن منصور

811/171
حسن البحري_الشاعر الذي انتصرت 

فيه العبقرية على احلرمان
1عبيد صبحي حممد

811/172
ابن اخللوف و ديوانه جن اجلنتني يف 

مدح الفرقتني املعروف بديوان االسالم
30العريب دحو

18مرعشلي ندميالبحرتي عصره _حياته و شعره811/173

17ابو ناجي حممود حسنالشنقري شاعر الصحراء االيب811/174



811/175
العباس بن مرداس السلمي الصحايب 

الشاعر

عسيالن عبد اهللا عبد 

الرحيم
6

811/176
الشعر احلديث يف احلجاز 

1948_1976
2ابو بكر عبد الرحيم

1عوض ابراهيميف الشعر العريب احلديث حتليل و تذوق811/177

811/178

الشعر املغريب من الفتح االسالمي اىل 

اية االمارات االغلبية و الرستمية و 

االدريسية (30ه- 230ه)

25العريب دحو

811/179

املوضوعاتية يف شعر الطفولة اجلزائري 

عند الغماري ناصر –حرزاهللا – 

مسعودي

12مرتاض حممد

9قلقيله عبده عبد العزيزابيات املعاين يف شعر املتنيب811/180

811/181
مدخل اىل الشعر اجلاهلي دراسة يف 

البنية و الشعر
17سالم حممد زغلول

4عيسى فوزي سعدالتجديد يف شعر العقاد811/182

6نبوي عبد العزيزاملرأة يف الشعر االعشى دراسة حتليلية811/183

5امني فوزي حممدعنرتة بن شداد العبسي811/184

5عبد الرب رفعت التهاميمن شعراء الغزل االموي يزيد بن الطرفة811/185

25بري حواسشعر مفدي زكريا دراسة و تقومي811/186

811/187
جتليات مشروع البعث و االنكسار يف 

الشعر العريب املعاصر (دراسة تطبيقية )
19بلعلب امنة

811/188
الشعري النسوي االندلسي اغراضه و 

خصائصه الفنية
29بوقالقة سعد



جرير مدينة الشعر811/189
الشيخ قريب اهللا حسن 

الشيخ الفاتح
4

3حممود زكي جنيبمع الشعراء811/190

811/191
الشعر يف صدر االسالم و العصر 

االموي
2هرارة حممد مصطفى

1موسى باشا عمرقطب العصر العمر الباقي811/192

811/193
الثورة اجلزائرية يف شعر املغرب العريب 

1962-1954 دراسة موضوعية فنية
20بيطام مصطفى

7حرب مجيلالياس ابو شبكة شاعر احلب811/194

811/195
الشعراء الصعاليك يف صدر االسالم و 

العصر االموي ط_3
3عطوان حسني

811/196
الشعراء الصعاليك يف العصر العباسي 

االول ط_4
7عطوان حسني

811/197
الشعراء من خمضرمي الدولتني االموية و 

العباسية ط_3
4عطوان حسني

811/198
احلى قصيدة حب يف الشعر العريب 

ط_6
5شوشة فاروق

4عبد اله عبد اهللا سرورخليل شيبوب رائد التجديد الشعري811/199

2عطوي فوزيامحد رامي االنسان و الشاعر الغنائي811/200

2عيش امحدتاريخ الشعر العريب احلديث811/201

5فراج مسريشعراء قتلهم شعرهم811/202

1مكرم عبد العالالشواهد الشعرية يف تفسري القرطيب م811/2031

1مكرم عبد العالالشواهد الشعرية يف تفسري القرطيب م 811/2042



1مكرم عبد العالالشواهد الشعرية يف تفسري القرطيب م811/2053

1مكرم عبد العالالشواهد الشعرية يف تفسري القرطيب م811/2064

811/207
الشعر يف حاضرة اليمامة حىت اية 

العصر األموي

الرياسي عبد الرمحن بن 

إبراهيم
1

7الرافعي ومصطفىاملتنيب و شوقي811/208

12صربه امحددراسة عناصر إبداعه الشعري811/209

811/210

دراسات يف الشعر العريب جمموعة 

حبوث نشرت بالرسالة والثقافة 

واملقتطف واهلالل و غريها

5شكري عبد الرمحن

3عبود خازناخللفاء وامللوك والوزراء واألمراء القاف811/211

811/212
احلوارات التنويرية قراءة يف شعر الفرق 

اإلسالمية عصر بن أمية
4عوين  امحد حممد

7حممد حسين عليشعر بدر بدير دراسة موضوعية و فنية811/213

811/214
مخريات أيب نواس دراسة حتليلية  يف 

املضمون والشكل
4لعشماوي أمين حممد زكي

5سليم حممد إبراهيمامحد شوقي أمري الشعراء811/215

5زيدان عبد اللطيفأشعار و جتليات811/216

4د.عطية خمتارحبوث تطبيقية يف األدب العريب811/217

6د.الويسكي زين  كاملالشعر األموي دراسات ونصوص811/218

7د.لعشماوي أمين حممد زكيقصيدة املدح عند املتنيب وتطورها الفين811/219

811/220
شعراء فرسان حتت راية اإلسالم-تاريخ 

وظواهر فنية-
3د.عالم علي امحد

7د.خليق مي يوسفأبعاد االلتزام يف القصيدة األموية811/221

5د.لبيب الطاهرسوسيولوجيا الغزل العريب ط811/2221



7د.لعشماوي أمين حممد زكيمخريات أيب نواس .دراسة و نصوص811/223

4د. اخل ويسكي زين كاملالشعر العباسي دراسات  و نصوص811/224

10د.خفاجي حممد عبد املنعمحركات التجديد يف الشعر احلديث ط811/2251

811/226
الطبيعة الرومانسية يف الشعر العريب 

احلديث ط1
4عوين امحد

التمرد والغربة يف الشعر اجلاهلي811/227
د.زيدان عبد القادر عبد 

احلميد
4

811/228
اإلطالل  يف الشعر العريب –دراسة 

مجالية –ط1
4حجازي حممد عبد الواحد

811/229
الشاعر و الرتاث .دراسة يف عالقة 

الشاعر العريب بالرتاث
5د.اجلبار مدحت

5د.شل عليالطعم يف الشعر العريب ط811/2301

811/231
دراسات يف النص الشعري-العصر 

العباسي-
5د.بدوي عبدوا

1د.فضل صالحنربات اخلطاب الشعري811/232

811/233
دراسات يف النص الشعري عصر صدر 

اإلسالم وبين أمية
4د.بدوي عبده

811/234
بطولة الشعر اجلاهلي وأثرها يف األداء 

القصصي
4د.حليف مي يوسف

5د.الشطي عبد الفتاحشعراء إمارة احلرية يف العصر اجلاهلي811/235

5د.بدوي عبدهنظرات  يف الشعر العريب احلديث811/236

2د.عدوي عبدهالغربة واالغرتاب والشعر811/237

2د.الطاوي  عبد اهللاأبو متام صوت وأصداء811/238

811/239
قصيدة املدح العباسية بني االحرتاف 

واإلمارة
5د.الطاوي عبد اهللا



5الزر هوين إبراهيم أمنيالصورة الفنية يف شعر علي اجلارم811/240

5حني مسكنياخلطاب الشعري اجلاهلي: رؤية جديدة811/241

10د. الشكة مصطفىأبو الطيب املتنيب يف مصر والعراقيني811/242

5د.الوجود ثناء انسرمزاملاء يف األدب اجلاهلي811/243

811/244
الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم 

ط3
3د.الصائغ عبد اإلله

811/245
الشعر والتصوف األثر الصويف يف 

الشعر العريب املعاصر ط1
3د.إبراهيم منصور حممد

5د.الطاوي عبد اهللالشعر والفلسفة811/246

5د.خليفة يوسفيف الشعر العباسي حنو منهج جديد811/247

5بوريدي حممدصوت اجلزائر شعر811/248

811/249
أحلى قصائد الغزل-العصر األموي- 

ط2
5د.اهلوا ري صالح

811/250
أحلى قصائد الغزل- خمتارات من 

عصر النهضة- ط1
5د.اهلوا ري صالح

811/251
–أحلى قصائد الغزل-العصر اجلاهلي-

ط األخرية
5د.اهلوا ري صالح

811/252
أحلى قصائد الغزل-العصر العباسي-

ط1
5د. اهلوا ري صالح

811/253
أحلى قصائد الغزل –يف العصر 

العباسي املتأخرة ط األخرية
5د.اهلوا ري صالح

811/254
 أحلى قصائد الغزل –يف العصر 

اململوكي ط.1
5د.اهلوا ري صالح

811/255
أحلى قصائد الغزل –يف العصر 

األندلسي ط.1
5د.اهلوا ري صالح



811/256
أحلى قصائد الغزل –يف العصر 

احلديث ط1
5د. اهلوا ري صالح

5د.الشائبة امحدتاريخ الشعر السياسي ط 811/2576

811/258

النص الشعري بني التأصيل والتحليل 

دراسة يف الشعر العريب احلديث 

واملعاصر ط 1

2د.ببعري وجبمعة

811/259
األسلوبية و التقاليد الشعرية دراسة يف 

الشعر اهلذليني
2د.بربري حممد امحد

811/260
أروع قصائد حممود درويش مع دراسة 

أدبية
5حممود كحوال

3عباس أحسا ناجتاهات الشعر العريب املعاصر ط811/2612

2شوشت فاروقالعالج بالشعر ط811/2622

3عبد الرمحان عائشةاخلنساء –نوابغ الفكر  العريب-ط811/2636

811/264
الشعر العريب احلديث  بنياته  وبداالا 

التقليد ط2
7بنيس حممد

811/265
الشعر العريب احلديث  بنياته  وبداالا 

الرومانسية العربية ط2
4ا بنيس حممد

811/266
الشعر العريب احلديث  بنياته  وبداالا 

الشعر املعاصر ط3
7بنيس حممد

811/267
الشعر العريب احلديث  بنياته  وبداالا 

مساءلة احلداثة ط2
6بنيس حممد

811/268
لغة الشعر قراءة يف الشعر العريب 

احلديث
3د.عبد رجاء

811/269
شعرية التفاوت مدخل لقراءة الشعر 

العباسي
6ابو شوارب حممد الواحد

5حجازي حممد عبد الواحدظاهرة الغموض يف الشعر احلديث811/270



811/271
متعة تذوق الشعر دراسات يف النص 

الشعري و قضاياه
2امحد درويش

4الزاوي حممد خالدالصورة الفنية عند النابغة الذبياين811/272

811/273
لغة االدب و الشعر يف كتابة املراة 

العربية
2لويسي يعقوب

5اخلطيب علي امحدالشعر احلاهلي بني الرواية و التدوين811/274

3سويلم امحدشعراء العمر القصري "الشعراء القدامى"811/275

3سويلم امحدشعراء العمر القصري "الشعراءاملعاصرين"811/276

811/277
شعر عبد الوهاب البيايت يف دراسة 

اسلوبية
22خليل رزق

1طوقان فدوىرحلة جبلية رحلة صبعة سرية ذاتية811/278

811/279
فنان البديع للشاعر ابراهيم بن هرمة 

القريشي
4اجلوهري رجاء السيد

811/280
النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة 

العليا

كوين جون ترمجة "درويش 

امحد"
4

811/281

الشعرالعريب 

احلديث1800_1970تطور اشكاله 

و موضوعاته بتاثري االدب الغريب

موريس السيد شفيع و 

مصلوح امحد
5

811/282
االيقاع الصويت يف شعر شوقي الغنائي 

ط1
2سلطان منري

811/283
مداخل و مشكالت حول القصيدة 

العربية القدمية
2التطاوي عبد اهللا

6عبد اللطيف عبد احلميدشعراء ما بعد الديران811/284



811/285
ذلك اجلانب اآلخر حماولة الفهم 

املوسيقى الباطنية يف الشعر و الفن
3حسني سليمان

6عبد اللطيف عبد احلليمحديث الشعر ابو مهام811/286

2وليد مشوحدراسات يف الشعر العريب احلديث811/287

7حممد بلخريشاعر احلكمة و العرب د_ناصر حبار811/288

2خليل ابراهيممدخل لدراسة الشعر العريب احلديث811/289

811/290
الرمز و الداللة يف شعر املغرب العريب 

املعاصر (فرتة االستقالل)
10حشالف عثمان

811/291
مدارس الشعر العريب احلديث بني 

النظرية الغربية و التطبيق العريب
7حداد حسن عباسي

2حممد كامل ونوسخارج اسرار اهلمس811/292

1د/شوقي ضيفاحلب العذري عند العرب811/293

811/294

ملحمة العهد املعاصر "امللحمة الشعرية 

اإلسالمية الكربى اخلادم األمني للقران 

الكرمي

1كمال فوزي الفارايب

811/295
بديع الرتاكيب يف شعر أيب متام الكلمة 

و اجلملة
4منري سلطان

20جربان خليل جربانالشاعر جلواح من التمرد اىل811/296

5ركييب عبد اهللاقواعد الشعر811/297

811/298
الشعر احلديث يف ليبيا _دراسة يف 

اجتاهاته و خصائصه
4عوضي حممد الصاحل

811/299
نزار قباين ثورة و حرية /مخسون عاما 

من الشعر ط/2_ج/1
2جوزيف أخلوري طوق

811/300
نزار قباين ثورة و حرية /شاعر احلب و 

املرأة  ط/2_ج/2
2جوزيف أخلوري طوق

811/301
نزار قباين ثورة و حرية /شاعر بريوت  

ج/3 ط/2
2جوزيف أخلوري طوق



811/302
نزار قباين ثورة و حرية /شاعرا لثوري  

ج/4 ط/2
2جوزيف أخلوري طوق

811/303
نزار قباين ثورة و حرية /الوجه 

االخرج/05 ط/2
2جوزيف أخلوري طوق

811/304
نزار قباين ثورة و حرية /شاعر العرب 

ج/06 ط/2
2جوزيف أخلوري طوق

811/305
نزار قباين ثورة و حرية /شاعر الغزل  

ج/07 ط/2
2جوزيف أخلوري طوق

811/306
نزار قباين ثورة و حرية /الرحيل املفجع 

و تكسرت قارورة العطر  ج/08 ط/2
2جوزيف أخلوري طوق

811/307
نزار قباين ثورة و حرية /شاعرا لدمشقي 

انكسر حلم املرأة الشرقية ج/09 ط/2
2جوزيف أخلوري طوق

811/308
نزار قباين ثورة و حرية /يف غياب نزار 

حمياسي ج/10 ط/2
2جوزيف أخلوري طوق

811/309
الشعريات و السرديات /قراءة 

اصطالحية يف احلدود و املفاهيم
15د/يوسف وعليسي

4ليديا وعد اهللالتناص املعريف يف شعر عزا لدين املناصرة811/310

811/311
اخلطاب السياسي يف الشعر الفاطمي 

دراسة أسلوبية
2عبد الرمحان حجازي

2مصطفى أمني الرفاعياملتنيب و شوقي811/312

811/313
جممع األضداد /دراسة يف سرية 

أجلواهري و شعره
2سليمان جربان

8ناصر صبارحممد باخلري شاعر احلكمة و احلرب811/314

2سعد البازعيأبواب القصيدة /قراءات باجتاه الشعر811/315



811/316
حتليل اخلطاب الشعري (إسرتاجتية 

التناص)
2حممد مفتاح

811/317
اخلطاب االندلسي يف ظل الدولة 

العامرية: دراسة موضوعية وفنية
1بلخضر فورار حممد

811/318
مجاليات االداء الفين قراءة حتليلية يف 

نصوص ادبية
3حممد مصطفى ابو شوارب

811/319
التيارات االجنبية يف الشعر العريب يف 

العصر العباسي من اية القرن 3
3عثمان مواقي

811/320
أروع قصائد نزار قباين يف احلب، 

الوطن، السياسة
13كحوال حمفوظ

811/321
ايفاع الشعر العريب و تطوره و جتديده 

منهج تعليمي مبسط
2حممد مصطفى ابو شوارب

2حسني الوادمجاليات االنا يف شعر االعشى الكبري811/322

2ناظم أمحدالتناص يف شعر الرواد811/323

811/324
حمن الشعراء و االدباء و ما اصام من 

السجن و التعذيب و القتل و البالء
3واعي اجلبوري

811/325
نزار قباين وحيدا على القمة يف مملكة 

الشعر
5جمدي سيد عبد العزيز

811/326
االجتاه الوجداين يف الشعر العريب 

املعاصر
3عبد القادر قط

5املسريي حممددراسات يف الشعر ط811/3271

811/328
األوراس يف الشعر العريب ودراسات 

أخرى
4الركييب عبد اهللا

811/329
دراسات يف الشعر اجلزائري املعاصر 

(الشعر وسياق املتغري احلضاري)
10بوقرورة عمر أمحد



3بدري عثماندراسات تطبيقية يف الشعر العريب811/330

811/331
معاين النص: دراسات تطبيقية يف 

الشعر احلديث ط1
2الرواشدة سامح

811/332
الشعراء العرب يف القرن العشرين: 

حيام،شعرهم، آثارهم
3عبد العون الروضان

5مفتاح حممددينامية النص: تنظري واجناز ط811/3333

5امحد يزونقصيدة النثر العربية اإلطار النظري811/334

5علي سليمانالشعر اجلاهلي و أثره يف تغري الواقع811/335

4عبد اهللا حممد القداصيتأنيث القصيدة و القارئ املختلف811/336

811/337
شعرية الكتاب و اجلسد دراسة حول 

الوعي الشعري و النقدي ط/1
4حممد احلرز

5سوزان برناراالشراقات دراسة أدبية811/338

811/339
أبو الطيب املتنيب شاعر العروبة و 

حكيم الدهر/1
5عبد العزيز الدسوقي

811/340
انسية الشعر مدخل اىل حداثة اخرى 

فوزي كرمي منودجا ط1
4حسن ناظم

811/341
الغربة يف شعر حممود درويش 72/82 

ط1
3امحد جواد معنية

1رضا ادملحمة العهد املعاصر ط811/3421

4علي امحد اخلطيبفن  الوصف يف الشعر اجلاهلي ط811/3431

811/344
بنية القصيدة اجلاهلية دراسة يف شعر 

النابغة الذبياين
5علي مراشدة

811/345
الشعرية و الثقافة مفهوم الوعي الكتايب 

مالحمه يف الشعر العريب القدمي ط1
5حسن البنا عز الدين



811/346
حركة الشعر يف ظالل املؤثرات 

االسالمية
8عبد اهللا التطاوي

احللل يف شرح ابيات اجلمل ط/811/3471
اىب امحد عبد اهللا 

البطليوسي
1

811/348

الشعرية العربية دراسة يف التطور الفين 

للقصيدة العربية يف العصر العباسي 

ج10

1نور الدين السيد

811/349

الشعرية العربية دراسة يف التطور الفين 

للقصيدة العربية يف العصر العباسي ج 

2

1نور الدين السيد

811/350
شعر الشجون يف االدب العريب 

احلديث و املعاصر
2سامل املعوش

5اسكندر يوسفهرمنيوطيقا الشعر العريب ط811/3511

3بدر ضيفشعر طريح بن إمساعيل الثقفي ط/811/3521

2سامي مهديأفق احلداثة و حداثة النمط811/353

2حسين عبد اجلليل يوسف عامل املراة يف الشعر اجلاهلي ط/811/3541

4مجال زاهرشعر االواواء الدمشقي دراسة فنية ط/811/3551

811/356
الشعر العريب سوسولوجية النص و 

منهجية الرؤية
2السعيد الوراقي

811/357
دراسات يف الشعر االسالمي و االموي 

ط/1
5امحد عوين

811/358
شعر سابق بن عبد اهللا الربيري مجع يف 

حتقيق و دراسة ط/1
3بدر ضيف

811/359

إسرتاتيجية شعرية و الرؤيا الشعرية عند 

ادونيس دراسة يف املنطلقات و األصول 

و املفاهيم

5بشري كاوريريت



811/360
دراسات يف االدب اجلاهلي النشاة و 

التطور و الفنون واخلصائص
5سعد  بو فالقة

الشعر اجلاهلي تفسري اسطوري811/361
مصطفى عبد الشايف 

الشوري
3

811/362
الشعر الرثاء يف العصر اجلاهلي دراسة 

فنية

مصطفى عبد الشايف 

الشوري
3

811/363
شعر الرثاء يف صدر االسالم دراسة 

موضوعية فنية

مصطفى عبد الشايف 

الشوري
3

811/364
االسطورة و الرمز يف الشعر العريب 

القدمي
3امساعيل حممد عبد العاطي

811/365
نصوص من الشعر اجلاهلي و 

االسالمي واالموي دراسة و حتليل
5جت عبد الغفور احلرشي

811/366
نظرية الشعر عند الفالسفة و املسلمني 

 من الكندي حىت ابن منظور
5الفت كمال الرومي

811/367
املراة و النافذة دراسة يف الشعر سعدي 

يوسف
1مسري خوراين

811/368
مجاليات الشعر العريب دراسة يف فلسفة 

اجلمال يف الوعي الشعري اجلاهلي
5هالل اجلهاد

811/369
البنا الشعرية دراسات تطبيقية يف الشعر 

العريب
5عبد اهللا رضوان

811/370
البونة الشعرية : دراسات تطبيقية 

يف الشعر العريب
5عبد اهللا رضوان 

811/371
القصيدة العربية دراسة حتليلية يف البنية 

الفكرية و الفنية
3كميليا عبد الفتاح



811/372
اصول الشهرية العربية نظرية حازم 

القرطاجي يف تاصيل اخلطاب الشعرية
5الطاهر بو مزير

811/373
صور القراءة و اشكال التخيل ط/1 

ج 1/2
5صالح فضل

811/374
إيقاع الشعر العريب تطوره و جتدده 

منهج تعليمي مبسط
6حممد مصطفى ابوالشوارب

811/375
ابو علي العايل و منهجه يف رواية 

الشعر وتفسريه
6حممد مصطفى ابوالشوارب

811/376
مجاليات النص الشعري قراءة يف امايل 

العايل
6حممد مصطفى ابوالشوارب

811/377
احملاكاة يف الشعر اجلاهلي بني التقليد و 

االبداع
6سليمان حممد سليمان

6فوزي امنيدراسات يف الشعر اجلاهلي811/378

811/379
ظواهر ادبية يف الشعر العريب القدمي و 

املعاصر
6اء حسب اهللا

5فوزي عيسىقراءة النص الشعري811/380

811/381
البنيات االسلوبية يف الشعر اجلزائري 

املعاصر  شعر السياب منوذجا
6عبد احلميد هيمة

5صالح جرارقراءات يف الشعر االندلسي ط811/3821

5فخري صاحلالشعر العريب يف اية القرن ط811/3831

811/384
مدخل اىل التحليل اللساين للخطاب 

العري ط1
3نعمان بوقرة

811/385
نشأة الشعر اجلاهلي وتطوره: دراسة يف 

املنهج ط1
2ناصر الدين األسد

811/386
صورة النار يف الشعر املعاصر: 

مصادرها ودالالا الفنية
2مجال حسين يوسف

3بسمة ى الشاوشااليقاع يف شعر األعشى811/387



3الطاهر حممد هزاعالزواهرة اللون وداللته يف الشعر ط811/3881

811/389
الرجل يف شعر املرأة –دراسة حتليلية- 

ط1
2عمر سيف

3عمر أمحد الربيعاتاألثر الثورايت يف شعر حممود درويش811/390

811/391
اشرتاطات النص اجلديد ويليه فن 

حديقة النص ط1
2عدنان الصائغ

3زكية خليفة مسعودالصورة الفنية يف شعر ابن املعتز ط811/3921

1علي ناصر غايللغة الشعر عند اجلواهري ط811/3931

1باديس فوغايلالزمان واملكان يف الشعر اجلاهلي811/394

811/395
أسلوبيات القصيدة املعاصرة – دراسة 

– ط1
1أمحد الزعيب

811/396
مجاليات املعىن الشعري:  التشكيل 

والتأويل ط1
2عبد القادر الرباعي

811/397
دراسات يف الشعر اجلزائري املعاصر 

–نقد-
20عمر بوقرورة

5الكبيسي طرادارحتاالت الشعر يف الزمان واملكان811/398

811/399
العالمة الشعرية: القراءة يف تقنيات 

القصيدة اجلديد ط1
5حممد صابر العبيد

811/400

الشعر على الشعر: حبث يف الشعرية 

من منظور شعر الشعراء على شعرهم 

اىل القرن اخلامس هجري 11ميالدي 

ط1

5الطاهر اهلمامي

811/401
حماضرات االدباء وحماضرات الشعراء 

والبلغاء م1
12االصبهاين ابو القاسم

811/402
حماضرات االدباء وحماضرات الشعراء 

والبلغاء م2
12االصبهاين ابو القاسم



811/403
االخطل الصغري شاعر األمل واد 

والعشق ط1
5اخلوري بشارة عبد اهللا

5ملحم ابراهيم حممددراسات حديثة يف االدب اجلاهلي ط811/4041

811/405
دراسات تطبيقية يف الشعر وأحوال 

الشعراء
7عبد اخلالق غسان امساعيل

811/406

التحليل السيميائي للخطاب الشعري: 

حتليل باالجراءات املستويايت لقصيدة 

ستاشيل ابنة احلليب

7مرتاض عبد املالك

811/407

بنية اخلطاب الشعري اجلاهلي يف ضوء 

النقد العريب املعاصر: حبث يف جتليات 

املقارنة التناسقية – سلسلة الدراسات 

-9

8بلوحي حممد

811/408
تناصية االنساق يف الشعر العريب 

احلديث
15جوادات حممد

811/409
أسرار البياض الشعري- سلسلة 

الدراسات 10-
5خوجة غالية

5سكر عزميأحلى قصائد احلب811/410

4فوزي أمنيدراسات يف الشعر اجلاهلي811/411

811/412
الشعر اجلاهلي: دراسة يف تاويالته 

النفسية والفنية ط1
5العبنكي سعيد حسون

811/413
اخليل يف العصر اجلاهلي: دراسة يف 

ضوء امليثولوجيا والنقد احلديث ط1
4حممود الدغيشي

811/414
لغة الشعر اجلاهلي: دراسة تطبيقية 

على شعر القتال الكاليب منوذجا ط1
1جنوى مصطفى رجب



811/415
التشكيل االستعاري لشعر أيب عالء 

املعري: دراسة اسلوبية واحصائية ط1
2خلف شعيب

811/416
قراءة النص الشعري احلديث واملعاصر 

ط1
6أمحد عويين

811/417
الشعر يف ظل الدولة احلفصية: دراسة 

تارخيية فنية ط1
4السعيد البحري

3حممد سليمانظواهر اسلوبية يف شعر ممدوح عدوان811/418

3صربي خالد عثمانالقيم الرتبوية يف شعر االطفال ط811/4191

4أبو عواد ابراهيممدخل اىل علم اجتماع القصيدة811/420

811/421

لغة العيون: قراءة خطاب العني يف 

الشعر العريب القدمي: دراسة أسلوبية 

ط1

5لفتة ضياءغين

6اخلويسكي زين كاملقطوف أدبية من مثار عربية811/422

3املوىل قيس جميدخميلة النص اشتغال آخر للمعىن ط811/4231

4عبد احلميد حممديف ايقاع شعرنا العريب وبينته811/424

811/425
معلقة امرئ القيس يف دراسات 

القدامى واحملدثني
4العبودي ضياء غىن لفتة

811/426
دراسات يف شعرية القصيدة العربية 

اجلاهلية ط2
4ربابعة موسى

811/427
الصورة الفنية يف شعر ابن زيدون: 

دراسة نقدية
4عيسى عبد اللطيف

811/428
شعرية القصيدة العربية املعاصرة: دراسة 

أسلوبية ط1
4كنوين حممد العياشي

811/429
شعر بدر شاكر السياب: دراسة فنية 

وفكرية ط2
4توفيق حسن

4ربيع حممدخمتارات من النصوص الشعرية811/430



20امحد حممد الصديقطيور اجلنة811/431

811/432
ظواهر ادبية يف الشعر العريب القدمي 

واملعاصر ط1
4حسب اهللا اء

811/433
حماضرات االدباء وحماورات الشعراء 

والبلغاء م1 ط3

مراد رياض عبد احلميد، 

االصفهاين أيب القاسم
4

811/434
حماضرات االدباء وحماورات الشعراء 

والبلغاء م2 ط3
4االصفهاين أيب القاسم

811/435
حماضرات االدباء وحماورات الشعراء 

والبلغاء م3 ط3
4االصفهاين أيب القاسم

811/436
حماضرات االدباء وحماورات الشعراء 

والبلغاء م4 ط3
4االصفهاين أيب القاسم

811/437
حماضرات االدباء وحماورات الشعراء 

والبلغاء م5 ط3
4االصفهاين أيب القاسم

4الصباغ مرسيقراءة جديدة يف الشعر الشعيب العريب811/438

4اهلامشي  اثري حمسنصورة املرأة بني السياب وأدونيس ط811/4391

5نعمة اهللا اهلاشم سامياملؤلفات الكاملة: الشعر والقصة ط811/4401

811/441
البنية الدرامية يف شعر إليا أيب ماضي 

ط1
4خليفة امحد يوسف

811/442
يفتاح اجللعادي وعنرتة بن شداد بني 

االصطهاد واملعاناة: دراسة مقارنة

عبد احلميد الفقي حممد 

امحد
4

8الكبيسي طرادسفر االلباء يف الشعر والشعراء ط811/4431

811/444
هكذا تكلم حممود درويش : دراسات 

يف ذكرى رحيله ط1
2عبد اإلله بلقزيز



3مصطفى خليل الكسواينخمتارات من الشعر العريب القدمي ط811/4451

811/446
االس الشعرية يف األندلس من الفتح 

حىت سقوط اخلالفة ط1
3الباجالين آزاد حممد

811/447
التشكيل البصري يف الشعر العريب 

احلديث 1950 – 2004 ط1
3الصفراين حممد

811/448
القيم اجلمالية يف الشعر األندلسي 

عصري اخلالفة والطوائف ط1
3الباجالين ازاد حممد كرمي

811/449

املكان يف الشعر االندلسي(من الفتح 

حىت سقوط اخلالفة 92ه/422ه) 

ط1

3د.السبهاين حممد عبيد

811/450
الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري 

اجلزائري
6دهيمة عبد احلميد

2د.لوحيثي ناصرالرمز يف الشعر العريب ط811/4511

811/452
العالمة الشعرية قراءات يف كتابات 

القصيدة اجلديدة ط1
2عبيد حممد صابر

811/453
الصدق يف الشعر (بني الفقهاء و 

الفالسفة و النقاد) ط1
2ا.د.السيوطي مصطفى

آليل من الشرق ط811/4541
د.سامي حيىي و د. 

عكازي سوزان
6

811/455
آليات الشعرية بني التأصيل و 

التحديث ط1

د.العبدالوي امحد العلوي 

و د. محاموشي محيد
2

3د.الشمري ثائر مسريالتشخيص يف الشعر العباسي ط811/4561

811/457
احلب عند الشعراء،الشام يف العصر 

االموي
3االقرع ياسر حممد االقرع

811/458
نظرية االيقاع الشعر العريب بني اللغة و 

املوسيقى
5حركات مصطفى



811/459
اخلطاب الشعري و تفاعل االبنية 

الثقافية ط1
3د.اجلويدي مهدي صالح

811/460
احلجاج يف الشعر العريب بنيته و اساليبه 

ط2
3د.الدريدي سامية

811/461
مع املتنيب :  شعر احلماسة و احلكمة 

ط1
4د.ر اهلادي

811/462
الكائن و املمكن يف قراءة الشعر العريب 

املعاصر ط1
3الشايب محيد

3القطاري حممد سعيدغريب القرآن و الشعر اجلاهلي ط811/4631

1السيوطي مصطفىموسيقى الشعر العريب نغم و ايقاع ط811/4641

811/465
دراسات يف النص الشعري العباسي 

ط1
3الفالحي أمحد علي

811/466
السرد عند شعراء القصائد العشر طوال 

ط1
3املوىل ميالد عادل مجال

3اجلبوري نوفل محد خضراحلوار يف شعر عبد اهللا الربدوين ط811/4671

811/468
احلنني و األمل يف الشعر 

األندلسي،جملد1
2خليفة مسية

811/469
احلنني و األمل يف الشعر األندلسي،جملد 

2
1خليفة مسية

811/470
دراسات أسلوبية يف الشعر األموي 

شعر األخطل منوذجا ط1
3عتيق عمر

احلياة و املوت يف الشعر اجلاهلي ط811/4711
جياووك مصطفى عبد 

اللطيف
3

6عبد الرمحان نصرتالصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي ط811/4721

5الساير حممد عويدحبوث نقدية يف األندلس ط811/4731



3الفالحي أمحد علي ابراهيمالصورة يف الشعر العريب ط811/4741

811/475
حفريات األنساق األسبتمولوجية يف 

شعر أيب الطيب املتنيب ط1
6املناف عالء هاشم

811/476
الرجع القريب:قراءات تطبيقية يف 

الشعر العبلسي و األندلسي ط1
3اجلرب خالد عبد الرؤوف

811/477

عود الطرب يف أجود أشعار العرب أو 

ديوان أريج الزهر ملل ال يعذر جهله يف 

الشعر ط1

جريوي أبو شام عبد 

السالم
6

3عمر نوزاد محدالغربة يف شعر كاظم السماوي ط811/4781

3الزواهرة ظاهر حممدالتناص يف الشعر العريب املعاصر ط811/4791

5حسني طهمن حديث الشعر و النثر ط811/4802

811/481
مجاليات القصيدة األسالمية املعاصرة 

األيقاع الشعري
3بن خوية رابح

811/482

األغرتاب يف الشعر العريب يف القرن 

السابع اهلجري:دراسة اجتماعية نفسية 

ط1

3الفالحي أمحد علي

3ويس صاحلالصورة اللونية يف الشعر األندلسي ط811/4831

811/484
القراءة العربية لكتاب فن الشعر 

االرسطوطاسي ط1
2وهايب عبد الرحيم

811/485
مجاليات القصيدة االسالمية 

املعاصرة،الرتكيب الشعري ط1
3بن خوية رابح

3بن خوية رابحيف البنية الصوتية و االيقاعية ط811/4861

811/487
اخلطاب الشعري و تفاعل األبنية 

الثقافية
3اجلويدي مهدي صاحل

3مقراض مجيل علوانالبنية السردية يف شعر امرؤ القيس ط811/4881



811/489

خطاب العاشق:ميثولوجيا و رؤى-من 

عشتار سيدة احلب األوىل اىل املتنيب 

عاشقا

1حممد اجلزائري

8جمموعة من املؤلفنيأفق التخوالت يف الشعر العريب ط811/4901

811/491
من مذكرات حاكم عريب يف طريق 

التوبة،شعر ط1
1ياوية صالح الدين

3داغر شربلالشعر العريب احلديث القصيدة العصرية811/492

811/493

التجربة احلسية يف التأمل-دراسات 

نقدية يف شعر سعدي يوسف و حممود 

درويش ط1

3مناف عالء هاشم

811/494
دراسات يف املنجز الشعري و السردي 

ط1

موزون سعيد و الفرين عبد 

الكرمي
3

811/495
اإلستعارة يف اخلطاب الشعري الصويف 

املعاصر باملغرب ط1
3الطربسي نور الدين أعراب

3حامد عبد السالم السيدتفسري الشعر عند ابن جين ط811/4961

811/497
شعرية النص عند اجلواهري : اإليقاع 

واملضمون واللغة ط1
3صاحل علي عزيز

3عبد ايد مجيلمقدمة يف شعرية اإلعالن811/498

811/499
التجريب واحلداثة : دراسة يف التجربة 

الشعرية
3عبد املطلب حممد

811/500
شعرية جربان املستمر بني الشعري 

والفين ط1
3مسري الساملي

3حممد صابر عبيدالتشكيل الشعري : الصنعة والرؤيا 811/5012

811/502
مكونات اإلبداع يف الشعر العريب 

القدمي ألبن طباطبا منوذجا ط1
3العرضاوي رانيا حممد



3البازعي سعدلغات الشعر : قصائد وقراءات ط811/5031

1الصباح حممد عليالعباس بن األحنف شاعر احلب والغزل811/504

811/505
النابغة الذبياين شاعر املدح واإلعتذار 

ط1
1عطوي علي جنيب

811/506
أمحد شوقي أمري الشعراء ونعم اللحن 

والغناء ط1
1احلر عبد ايد

2سبح أمحد حسناألخطل شاعر بين أمية ط811/5071

811/508
أبو الطيب املتنيب : نشيد الصحراء 

اخلالد ط1
2فران حممد يوسف

1عويضة الشيخ كامل حممدحامت الطائي شاعر الكرم واجلود ط811/5091

1عطوي علي جنيبذو الرمة شاعر الطبيعة واحلب811/510

1الشيخ غريدفدوى طوقان : شعر والتزام ط811/5111

811/512
حممود درويش : شاعر األرض احملتلة 

ط1
1بيضون حيدر توفيق

1عويضة كامل حممدالصاحب ابن عباد الوزير األديب ط811/5131

811/514
عمرو كلثوم التغليب : شاعر الفخر 

واحلماسة ط1
1عطوي علي جنيب

1عويضة كامل حممدإبراهيم ناجي شاعر األطالل ط811/5151

1احلنان مأمون بن حمي الدينأبو بكر اخلوارزمي بني نثره وشعره ط811/5161

2خريباين جعفرأبو نواس احلسن بن هانئ ط811/5171

1عويضة كامل حممدخليل مطران شاعر الفطرين811/518

811/519
جرير شاعر اجلزالة والرقة والعذوبة: 

األغراض واخلصائص وخمتارات من شعره
1احلر عبد ايد



811/520
خليل احلاوي شاعر احلداثة والرومانسية 

ط1
1احلر عبد ايد

811/521
اخلنساء بنت عمرو شاعر الرثاء يف 

العصر اجلاهلي ط1
1عطوي علي جنيب

1بقاعي إميان يوسفمعروف الرصايف : نار أم كلم ط811/5221

1مروة حممد رضاأبو فراس احلمداين الشاعر األمري ط811/5231

1بسبح أمحد حسنالراعي النمريي : صوت الصحراء ط811/5241

811/525
ابن الفارض شاعر الغزل يف احلب 

اإلهلي ط1
1عطوي علي جنيب

811/526
الصعاليك يف العصر اجلاهلي : 

أخبارهم وأشعارهم ط1
1مروة حممد رضا

1عويضة كامل حممدأمحدج رامي شاعر احلب الدافئ ط811/5271

1نور الدين حسن حممدابن خفاجة شاعر شرق األندلس ط811/5281

811/529
سليمان العيسى منشد العروبة 

واألطفال ط1
1بقاعي إميان يوسف

811/530
عمر ابن أيب ربيعة شاعر الغزل الصريح 

يف العصر األموي ط1
1عطوي علي جنيب

1بيضون حيدر توفيقالشاعر القروي رشيد سليم اخلوري ط811/5311

811/532
العباس بن مرداس السلمي شاعر 

الفخر واحلماسة ط1
1بسبح  أمحد حسن

811/533
حممود سامي البارودي إمام الشعراء يف 

العصراحلديث ط1
1عويضة كامل حممد

1مروة حممد رضاعبد اهللا ابن املعتز خليفة يوم وليلة ط811/5341



1احلر عبد ايدمسلم بن الوليد صريح العوايت ط811/5351

1بسبح أمحد حسنقيس بن دزيح شاعر العفة ط811/5361

811/537
عبد الوهاب البيايت أسطورة التيه بني 

املخاض والوالدة ط1
1بيضون حيدر توفيق

1مروة حممد رضاامرؤ القيس امللك الضليل811/538

1بقاعي إميان يوسفسعيد عقل : اإلحبار اىل فينيقيا ط811/5391

811/540
أمحد زكي أبو الشادي : الشاعر 

النموذجي ط1
1عويضة الشيخ كامل حممد

811/541
أبو القاسم الشايب : كوكب السحر 

ط1
1احلر عبد ايد

811/542
عباس حممود العقاد : قطرات من حبر 

أدبة ط1
1عويضة الشيخ كامل حممد

1بقاعي إميان يوسفالفيتور يالضائع الذي وجد نفسه ط811/5431

1عويضة الشيخ كامل حممدحافظ إبراهيم شاعر النيل811/544

1خريباين جعفرأبو العالء املعري : رهني احملبسني811/545

811/546
الكميت بن زيد األسدي الشاعر 

السياسي ط1
1اجلنان مأمون بن حمي الدين

1بسبح أمحد حسنابن عبد ربه : مليح األندلس ط811/5471

811/548
وصاف اخليل يف اجلاهلية يف اجلاهلية 

سالمة بن جندل طفيل الغنوي
1بسبح أمحد حسن

811/549
خمتارات من الشعر العريب احلديث : 

دراسة وحتليل ط1
3السرطاوي معاذ

811/550
تناص الشعر العريب احلديث مع بردة 

البوصريي ط1
3مصباح حممد فتح اهللا



811/551
غري املألوف يف اليومي واملألوف : حبث 

يف سوسيو لوجيا الشعرية
3النصري ياسني

2الدايل عبد العزيزالربديات العربية ط811/5521

3خشة عبد الغينإيضاءات يف النص اجلزائري املعاصر811/553

811/554
التخيل والشعر ك حفريات يف الفلسفة 

العربية اإلسالمية ط1
3األدريسي يوسف

811/555
التخييل والشعر : حفريات يف الفلسفة 

العربية اإلسالمية ط.1
3اإلدريسي يوسف

2ابراهيم منر موسىتضاريس اللغة والداللة يف املعاصر ط.811/5561

811/557
التشكيل النصي : الشعري – السردي 

– السري ذايت 2014
5صابر عبيد حممد

5حسن الشمريحبوث يف الشعر العريب ط.811/5581

811/559
الشكل واملضمون يف الشعر اجلاهلي 

ط.1
5كفايف منذر ذيب

811/560
صورة الرجل يف شعر املرأة األندلسية 

ط.1
5الربيعي امحد حاجم

811/561
شعرية القصيدة العربية " رباعيات امحد 

حلمي عبد الباقي منوذجا "ط.1
5اجلبوري عبد اهللا حسن

811/562
جتليات النص الشعري : اللغة – 

الداللة – الصورة
5عبيد حممد صابر

1بن لباد ساملالشعر الشعيب اجلزائري811/563

1باوية صالح الدينصباح اخلري ياعرب : شعر811/564


